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Azerbaycan'a �lk �hracatımızı

gerçekleşt�rd�k.
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Z�yaretç�ler�ne kapılarını
aralamıştır.
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Kıymetl� Okurlarımız;

Eğ�t�m, var olandan beslen�p aynı zamanda var olana yen�
şeyler katmak �ç�n vardır. Eğ�t�mc� olarak b�zler; kökler� m�llî ve
manev� değerler�nden beslenen, çağın ve geleceğ�n
gerekler�ne göre yet�şen b�r nes�l �ç�n çalışıyoruz. 
İlk sayımızda yaşadığımız heyecanı hâlâ taşırken, yen� sayımızın
�çer�ğ�n�n zeng�nl�ğ�, b�ze eğ�t�m adına ver�len emeğ�n ne denl�
büyük olduğunu b�r kez daha kanıtlıyor. Geleceğ�m�z�n ışığı
çocuklarımızdan mülhem çalışmaları paylaşmaktan, �y�
örnekler� görünür kılmaktan kıvanç duyuyoruz.
Bu sayımızda yer verd�ğ�m�z;
Val�m�z Sayın Sal�h AYHAN ve Beled�ye Başkanımız Sayın H�lm�
BİLGİN �le eğ�t�m üzer�ne yaptığımız söyleş�lerden �lham
alacağınızı düşünüyoruz. Teknoloj�k ve b�l�msel gel�şmeler�
tak�p ed�p hayata yansıtmayı ve gençler�m�z� bu donanımlarla
yet�şt�rmey� amaçlayan eğ�t�m anlayışının ürünü olan Sİ-RO,
İHA, TEKNOFEST, TÜBİTAK kapsamında yapılan projelerde yer
alan öğretmen ve öğrenc�ler�m�z�n başarılarını gururla tak�p
edeceks�n�z. Bakanlığımız h�mayes�nde yürütülen
“Kütüphanes�z Okul Kalmayacak Projes�” kapsamında yapılan
çalışmaları; Bakanlığımızın öncel�kler� arasında yer alan, önem�
gün geçt�kçe daha �y� anlaşılan ve müfredata dah�l ed�len “İkl�m
Değ�ş�kl�ğ� ve Çevre” konusunu bulacaksınız. Yıldızlaşan meslek
l�seler�m�z�n başarıları bu ülken�n geleceğ�ne da�r umut
tohumları ekecek yüreğ�n�ze. Şehr�m�z�n kültürel
mekânlarından örnekler�, şehr�m�zde yapılan sport�f, kültürel
faal�yetler� ve eğ�t�me da�r bütün çalışmaları sığdırmaya çalıştık
sayfalarımıza.
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Okulumuz mesleki ve teknik eğitime
yönelik farkındalığın artmasına katkı
sağlamak ve sektörün ihtiyaç
duyduğu elemanları yetiştirmek için
Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla
bilişim alanında eğitim veren
ülkemizin tek tematik meslek
lisesidir. Bu alanın amacı; öğrencileri
gündelik hayat ve iş dünyasının
vazgeçilmez bir parçası olan
bilgisayar alanında, yazılım ve
donanıma hâkim bireyler haline
getirmek ve onları geleceğe, ülke
ekonomisindeki yeni yerlerine
hazırlamaktır. Öğrencileri; bilgisayar 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEKÎ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİNDEN 

İHA İHRACATI
teknolojilerini kullanabilen, ülke
kalkınması yolunda önemli adımlar
atabilen, iyi kararlar verebilen ve bu
kararlara katılabilmek için genel ve
teknolojik anlamda uzman birer
okuryazar olan bireyler haline
getirmek ve onların bilişim
teknolojileri alanında istihdam
edilebilmelerini sağlamaktır.
Belirtilen amaçlara ve hedeflere
ulaşmak için okul yönetimi ve
öğretmenlerimiz ile yoğun bir
şekilde çalışmaktayız. Akademik
başarımızı artırmaya yönelik
çalışmalar sonucunda okulumuz,
sınav ile öğrenci alan bir proje okulu 

olmuştur. Türkiye geneli sıralamada
%4 - %18’lık dilimden her yıl 90
öğrenci almaktadır.
“Her şey hayalle başlar.” sloganıyla
çıktığımız bu yolda, çok kısa bir süre
içerisinde büyük başarılara imza
atılmıştır. Akademik başarımızın
yanında okulumuz, bilişim
teknolojileri alanında ülkemizde
düzenlenen ulusal ve uluslararası
proje yarışmalarına, kurulduğu ilk
yıldan itibaren düzenli katılım
sağlamaktadır. Millî Eğitim
Bakanlığının düzenlediği uluslararası
robot yarışmalarına 3 yıldır katılan
okulumuz pek çok kategoride ilimizi
temsil etmektedir. 
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Ayrıca TÜBİTAK tarafından
düzenlenen liseler arası proje
yarışmalarına, her yıl farklı
kategorilerde pek çok proje ile
katılım sağlanmaktadır. Bunun
yanında okulumuz ev sahipliğinde,
Sivas Valiliği himayesinde ve İl Milli
Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri
ile düzenlemiş olduğumuz Nuri
Demirağ İnsansız Hava Araçları
Yarışması ülkemizde düzenlenen tek
organizasyon olmuş, 21 tasarım ve
64 pilotaj kategorisi olmak üzere
toplam 85 insansız hava aracı
katılmıştır. Bu etkinliğimiz ulusal ve
yerel medya organlarında haber
yapılmış ve büyük bir yankı
uyandırmıştır. 
TEKNOFEST kapsamında ilk defa
düzenlenen TÜBİTAK Liseler Arası
İHA Yarışması’nda, Sivas Bilişim
Teknolojileri Meslekî ve Teknik
Anadolu Lisemiz tarafından yapılan
döner kanatlı İHA 92, 49 toplam
puanla yarışmanın tüm turlarında en
iyi zamanlamayı yaparak birinci
olmuştur. Yarışmaya toplam 291
takım başvuru yapmış, 125 takımın
başvurusu TÜBİTAK tarafından
desteklenmeye değer görülmüştür.
Okulumuzun başvurusu bu aşamada
95 puan alarak tasarım aşamasından 

yüksek bir puanla geçmiştir.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve
Teknoloji Festivali kapsamında
Gaziantep Alleben Göleti'nde 16-20
Eylül 2020 tarihleri arasında
düzenlenen yarışmalarda teknik
şartları yerine getiren 79 takımın
yer almasına izin verilmiştir.
Okulumuzun projesi bu kapsamda
düzenlenen yarışmaların sonunda
büyük bir başarıya imza atarak
şampiyon olmayı başarmıştır.
Türkiye birincisi olan takımımıza,
ödülleri Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan tarafından
takdim edilmiştir. Ayrıca pek çok
bakan ve üst düzey teknoloji firması 

sahibi, okulumuzun şampiyon
öğrencilerini ziyaret ederek
öğrencilerimizi tebrik etmişlerdir.
Tüm bu başarılara ek olarak Sivas’ın
teknolojiye ve bilime açılan kapısı
olan okulumuz gerek ulusal gerek
uluslararası alanda başarılarıyla ses
getirmeye devam etmektedir. Bu
başarılarımıza kısaca değinmek
gerekirse 2017 MEB Robot Mini
İHA Kategorisi Türkiye yedinciliği,
Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı
(İHA) Yarışması’nda Sivas ikinciliği
(Bilişim ERB Ekibi), 2020
TEKNOFEST Sivas Bilişim İHA
Takımı Türkiye birinciliği, 2021
TEKNOFEST Liseler Arası İHA
Türkiye üçüncülüğü (Sivas Bilişim
ERB Ekibi), 2020 TEKNOFEST
Türkiye sekizinciliği elde etmiştir.
2021 TEKNOFEST Liseler Arası İHA
Yarışması Döner Kanat
kategorisinde 2021 Sivas Aquila
Takımı Türkiye’de ilk ona girerek
büyük bir başarıya imza atmıştır.
Tüm bu başarılar ışığında Sivas
Bilişim Teknolojileri Meslekî ve
Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde
faaliyet gösteren Nuri Demirağ
İnsansız Hava Araçları Ar-Ge ve
Eğitim Merkezi, ulusal ve
uluslararası eğitim merkezi haline 



getirilmektedir. Bu merkezimizin en
büyük girişimi olan İHA Yapımı ve
Pilotaj Projesi kapsamında
kurumumuzda ulusal ve uluslararası
düzeyde, İnsansız Hava Araçları
Geliştirme, Yapay Zekâ ve Robotik
Kodlama eğitimleri verilmektedir. 
 Romanya ve Azerbaycan’dan gelen
katılımcılara verilen eğitim için bu
kurumlarla ilk irtibatlar çevrim içi
platformlar üzerinden
gerçekleştirildi. Kendileri ile yapılan
görüşmelerde okulumuzun
başarılarından ve eğitimin

eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten
okullar arasında karşılıklı ziyaretler,
eğitimler, sosyal ve kültürel
paylaşımlarla öğrenci, öğretmen ve
kurumlar arası iş birliğinin
geliştirilmesi ve katılımcıların bilgi ve
birikimlerini karşılıklı olarak
paylaşmalarına olanak sağlanması
amacına da ulaşılmıştır. Proje
kapsamında düzenlenecek
sosyokültürel ve teknik geziler ile
katılımcılar arasında karşılıklı iş
birliğinin temelleri atılmıştır.

niteliğinden çok etkilenerek Sivas’ta
bu alanda kaliteli bir eğitim
alacaklarına ikna oldular. Son derece
olumlu geçen görüşmelerin
ardından birlikte belirlediğimiz
tarihlere göre bu kurumlara davet
mektupları göndererek kendilerini
okulumuzda ve şehrimizde ağırladık.
Bu projedeki ana amaç katılımcılara
İHA bileşenleri, kullanılan yazılımlar
ve pilotaj konularında temel bilgiler
vermektir.
Bununla birlikte, öncelikle farklı
şehir ve ülkelerde

Belirtilen program dahilinde yer alan
eğitimler, 20-25 saatlik bir kurs
olarak, en az 4 en fazla 7 gün
süreyle verilmiştir. Sivas Bilişim
Teknolojileri Meslekî ve Teknik
Anadolu Lisesinde görev yapan
bilişim teknolojileri öğretmenleri
tarafından Türkçe veya İngilizce
sunumlarla bilgi aktarımı ve atölye
eğitimi şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca katılımcılara program
sonunda katılım sertifikası
verilmiştir.

İHA atölyesi kurulumu gibi ileriye
dönük projelerimiz bulunmaktadır.
Tüm bunlara ek olarak Romanya,
Finlandiya ve Polonya’ya planlanan
ziyaretlerde de hem AR-GE
merkezimizdeki İHA eğitimleri hem
de İHA ihracatı ile ilgili tanıtım ve
promosyon çalışmaları
sürdürülecektir. Böylelikle Sivas’ın
teknolojiye açılan kapısı olan
okulumuz, bu başarılarıyla ülke
sınırlarını da aşarak gücüne güç
katmaktadır.

Dileyen katılımcılara tamamen
isteğe bağlı olarak önceden bilgi
vermek ve ücretini ödemek şartıyla
İHA üretimi yapılabilme imkânı da
sağlanmıştır. Tüm bunlara ek olarak
ise şubat ayı itibariyle ilk İHA
ihracatını, daha önce yapılan
ziyaretle kurduğumuz ilişkiler
neticesindeki anlaşmayla
Azerbaycan’a yapmış bulunuyoruz.
Bu anlaşmanın devamında
Azerbaycan’daki çeşitli kuruluşlarda
yerinde İHA eğitimi verme ve
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SALİH AYHAN   
Çok yoğun bir tempoyla çalışıyorsunuz. Biz sizi izlerken bile
yorgunluk hissediyoruz. Bütün bu yoğunluk içerisinde
kendinize nasıl zaman ayırıyorsunuz? Kendiniz için neler
yapıyor ve ruhunuzu nasıl besliyorsunuz?

V A L İ M İ Z

İ L E  

İlkokul, ortaokul ve lise hayatım Bayburt’ta geçti. Galiba
rahmetli babamın muhtar olmasından dolayı hep
büyüyünce kaymakam olmayı hayal ettim; çünkü
köyümüzde kaymakamı görünce farklı bir duyguya
kapılırdım. Anadolu’da bir köyde yaşıyorsanız meslekleri
çoğunlukla köyünüze gelen öğretmen, asker, imam gibi
devlet görevlilerinden öğreniyorsunuz. Benim bunların
içinde en beğendiğim meslek kaymakamlıktı. Bir köy
çocuğu olarak kaymakam olursam sanki köylüleri çok
daha iyi anlayabileceğimi, sorunlarına çözüm
bulabileceğimi hep düşünüyordum. Bu doğrultuda
hem aileme yardımcı oluyor hem derslerime çalışıyor
hem de kaymakam olmanın hayalini kurup kendimi
kitaplara veriyordum. Ben yatılı okudum. Yatılı
okuduğunuzda sosyal hayattan ziyade vaktinizin çoğu,

pansiyonda geçiyor. Bu vakitleri, derslerimi çalışarak ve
kitap okuyarak geçirdim. Yatılı okumayı geleceğim için
önemli bir avantaja çevirdim. Hayalini kurduğum
mesleği şu an yapıyorsam bunu lise günlerimdeki
çalışmaya borçluyum. Tabii bu günlere gelmemde 

Yaptığımız projeler, çalışmalar aslında bizi hem
dinlendiriyor hem de bize keyif veriyor. Özellikle
tamamlanan çalışmaların meyvesini almak ruhen bize
büyük bir enerji veriyor. Örnek verecek olursam KÖPRÜ
Projes�’nin sınavlarda başarılı sonuçlarını görüyoruz.

“Kışlar Daha Güzel Olacak”, “Kayakta Ol�mp�k
Sporcu Yet�şt�rme” projeleri kapsamında çocuklarla
kayak yapıp sohbet etmek ve onların gözlerindeki
mutluluğu görmek bizlere inanılmaz keyif veriyor. “Sen
Yeter k� Oku S�vas” ile evimizde, okullarımızda
kitapların büyülü dünyasına dalmak, “B�r D�k�l�
F�danım Olsun” hatıra ormanları ile yeni fidanları
toprakla buluşturmak yorgunluğumuzu alıyor. Masal
Konağı’nda çocukların hayalleri ile yoğrulmak,

Muzaffer Sarısözen Kültür Sanatev�’nde bir
enstrümana dokunmak, fırça ile tualin derinliğine
akmak, “M�n�k Y�ğ�dolar Takımına Sah�p Çıkıyor”
projesi ile tribünde stres atmak ve daha nice proje,

çalışma içerisinde güzel anlara, anılara şahit olmak
tempomuzu unutturuyor, zamanı adeta durduruyor,
ruhumuzu besliyor, yorgunluğumuzu alıyor. 

Özel Röportaj

Eğitime çok önem veriyor ve bunu her fırsatta dile
getiriyorsunuz. Yaptığınız çalışmalar da bizlere bu
hassasiyetinizi gösteriyor. Siz nasıl bir öğrenciydiniz? Eğitim
hayatınızda sizi derinden etkileyen; hayatınıza yön veren bir
dönüm noktası ya da bir eğitimci var mı?

S İ V A S ' T A  E Ğ İ T İ M  Ü Z E R İ N E
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Millî Eğitim Bakanlığında Destek Hizmetleri Genel
Müdürlüğündeyken vali olarak kararname çıktığında,

Bakanlıkta 2023 Vizyon Çalıştayı gerçekleştiriliyordu. Vali
olarak atandığımı duyunca ilk yaptığım şey İl Millî
Eğitim Müdürümüzü aramak oldu. 2023 Vizyon
Belgesini tüm paydaşlarla iyice okumalarını ve Sivas’ta
neler yapılabilir çalışma yapmalarını istedim. Bu
doğrultuda “2023’e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm
Hareketini” uygulamaya koyduk. Yani aslında ilk
hedefim eğitim projeleriydi. Onların da büyük
çoğunluğunu hayata geçirdik, geçirmeye de devam
ediyoruz.

Öğrencilerimizin akademik ve sosyal başarılarını
yükseltmek için yürüttüğümüz projelerimizin
meyvelerini aldık ve halen de almaya devam ediyoruz. 

“2023’e Doğru Eğ�t�mde Değ�ş�m Dönüşüm
Hareket�” kapsamında hazırladığımız projeler; 

öğretmenlerimin büyük payı var. Bende büyük emekleri
olan öğretmenlerimin hepsini hatırlıyorum. Hepsinin
hayatımda önemli izleri olduğunu söyleyebilirim. Her
birinin yeri ayrıdır bende. 

Eğitim hayatımın ilk yıllarında, başka bir ifade ile
emekleme dönemimde sabırla bana harfleri, kelimeleri
sonra cümleleri ve koca bir kitaptan kendime almam
gerekenleri öğreten onlardır.
İlkokul yılları ise hep akıllarda kalır, hafızalarda yer
edinir. İlkokul öğretmenim Emel Uluer’di. Hala
görüşürüm, Allah sağlıklı, uzun ömür versin. Hayatımda
en çok iz bırakan da Emel öğretmenim olmuştur. Ailemi
benimle ilgili yönlendiren, bana cesaret veren ve kitap
okumayı sevdiren o idi. Onun yönlendirmeleri, benim
hayatımı çok etkilemiş, önemli değişimler
oluşturmuştur. 

Göreve başladığınızdan bu yana Sivas’ın eğitim sürecini, bu
konuda şehrimizin süreç içerisinde aldığı yolu, geldiği noktayı
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm Projesi, 
İl Ölçme Değerlendirme Performans Takip Sistemi, 
Veli Rehberlik Hizmeti, 
DYK Kurs Merkezi, 
Yönetici ve Öğretmen Akademisi, 
Eğitim Çalıştayları, 
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Hizmet İçi Eğitimleri, 
Yetenek ve Beceri Tarama Faaliyetleri, 
Okul Sevgi Barınakları, 
Bir Dikili Fidanım Olsun, 

Kışlar Daha Güzel Olacak,

Kayakta Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi
Meslek Liselerinde Eğitim Kalitesinin Artırılması, 
Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor, 
Sanat ve Sporla Yeni Bir Gelecek, 

Sivas Ellerinde Sazım Çalınır, 
RAM Beceri Atölyeleri,
Okul Sanayi İş birliği, 
Sivas Eğitim TV, 

Sanat Sivas,
Spor Sivas,
Tekno 

      Sivas,

Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Montessori) Proje
Sınıfları,
Nuri Demirağ Havacılık ve Gök Bilim Merkezi
Pansiyonların Yaşam Alanları Zenginleşiyor,
Mesleki ve Teknik Eğitime Yönlendirme,

Muzaffer Sarısözen Kültür Sanatevi,
Yönetici ve Öğretmen Akademisi
Tasarım ve Beceri Merkezi,
Çocuk Trafik Eğitim Parkı
Sen Yeter ki Oku
Veli Akademileri,
Masal Konağı'dır

Sivas eğitimde fizikî anlamda Türkiye’de en iyi iller
arasındadır. Bütün okullarımız tekli eğitime geçti. Hiçbir
öğrencimiz sabahın erken saatlerinde eğitime
başlamıyor. Okullarımızın materyal ihtiyacı yok denecek
kadar azdır. Hemen hemen tüm okullarımızda
kütüphane, spor salonları, atölyeler, modern sınıflar,
laboratuvarlar, pansiyonlar son teknolojik imkânlarla
hayata geçirilmiştir. Daha önce de bahsettiğim gibi
birçok proje de altyapımız güçlü olduğu için başarılı bir
şekilde sürmektedir. 

Bizim en büyük dezavantajımız ise kırsalda zaman
zaman mevsimsel nedenlerle taşımalı eğitimde
aksamalar olmasıdır. 1250’ye yakın yerleşim merkezimiz,

büyük ve zorlu bir coğrafyamız var; ancak meteorolojik
verilerle hava şartlarının elverişsiz olduğu zamanlarda
eğitime ara verip o sorunu çözmeye çalışıyoruz. Diğer
yandan il merkezindeki imkânların kırsalda olmaması
(spor salonu vs gibi) eğitimde fırsat eşitliği anlamında
dezavantaj sayılabilir.

Bizler bu dezavantajların da önüne geçmek için, kırsal
başta olmak üzere eğitim kurumlarında öğrenim gören
ve imkânı olmayan ailelerin yetenekli çocuklarına
destek olan 'Tut Elimden Projesi' ile merkez ve 16 ilçede
tarama yapıyoruz. Erken çocukluk döneminden
başlayarak şehrimizin dört bir yanındaki başarılı ve
yetenekli çocuklarımızı tespit etmeyi, bu çocuklarımıza
imkân tanıyarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı ve
geleceğe el birliğiyle hazırlamayı amaçlıyoruz.

Sivas’ta uzun yıllar görev yaptınız ve sahaya çok
hâkimsiniz. Sizce Sivas’ın eğitim ile ilgili avantajlı ve
dezavantajlı yönleri nelerdir? 



Sivas’ı eğitimde ilk 5 il içerisinde görmek gibi bir idealim var. İnşallah akademik başarının yanı sıra sporda,

sanatta ve diğer alanlarda ilimizin adını sık sık duyurmayı, hatta dünya da ses getirdiğimizi görmeyi çok
istiyorum. Sivas benim doğup büyüdüğüm il olmasa da artık öncelikli memleketim, hayatımda ayrı bir yeri
olan sevdamdır. Bu nedenle bu coğrafyanın çocuklarının başarıları ile öne çıkması için birçok proje hayata
geçirdik ve inşallah şimdi olmasa bile ilerleyen zamanlarda bunun meyvelerini göreceğiz. Belki
Olimpiyatlar’da madalya almış bir kayakçı, belki dünyaca ünlü bir akademisyen ya da piyanist…
Güzel beklentilerimin gerçeğe dönüşmesi dileğiyle… 

Eğitimde birçok çalışma yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Sizin geleceğe yönelik eğitime dair, şehrimizle ilgili
nasıl hedefleriniz var?
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Tarihi bina, Sivas ili Merkez ilçesi, Mevlana
Mahallesi, Rahmi Günay Caddesi No: 38’de
145 pafta 733 ada üzerinde yer almaktadır. 

Mimarı bilinmeyen yapı, batıdan doğuya
doğru meyilli bir arazi üzerine
konumlandırılmış olup kâgir malzemeden
yığma tekniğinde inşa edilmiştir. ‘U’ plan
formunda düzenlenen eser, bodrum ve
zemin olmak üzere iki kattan müteşekkildir.
Cephe ve plan düzeni bakımından mektep,
tamamen simetrik bir şekilde tasarlanmıştır. 

Yapının inşasına ne zaman başlandığı
bilinmemekle birlikte batı cephedeki
kitabeden Sultan II. Abdülhamid Han
zamanında dönemin Sivas Valisi Reşit Âkif
Paşa tarafından H.1320/M.1902-1903 yılında
yaptırıldığı anlaşılır. 

Fatih Mehmet TANRIVEREN
Sivas Kültür A.Ş. Müzeler Sorumlusu-Uzm. Sanat Tarihçisi

SANAYİ MEKTEBİ 
MÜZESİ

1907 yılına ait Sivas Vilayet Salnamesi’nde, mektepte marangoz, kundura ve terzihane olmak
üzere üç meslek bölümünde eğitimin verildiğini görmekteyiz. Sivas Sanayi Mektebindeki
eğitimlerin süresi ve ders içerikleri hakkında herhangi bir belgeye ulaşılmamakla birlikte
eğitimin diğer sanayi mekteplerindeki gibi 4 yıl kadar sürdüğünü söylemek mümkündür.
Yetim çocuklara yatılı eğitim veren bu okulda, mevcut belgelerden ilk yılda 25, ikinci yılda 50
ve üçüncü yılda ise 75 erginliğe ulaşmış talebenin bulunduğu kaydedilmiştir. Ayrıca eski
resimlerde mektebe ait bir de mûsikî (bando) takımının olduğu görülmektedir. 

Mektebin marangoz, terzihane ve kunduracı sınıflarına ait talebeleri (1906-1907) ile mûsikî takımı talebeleri (1911) 
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II. Abdülhamid Han’ın tahta çıkışının 27.
seneidevriyesinde yani 1903 (1 Eylül
1903-28 Ekim 1903 tarihleri arasında)
yılında mektepte, Reşit Âkif Paşa
tarafından Sivas Hamîdiye Sınaat ve
Ziraat Sergisi adı altında ulusal bir sergi
düzenlenmiştir. Serginin düzenlenme
amacı; ziraat ve sanayinin ıslah edilmesi,
geliştirilmesi ile tüccarlar arasındaki bağı
artırıp yerli ürünlerin teşvik edilerek
yaygınlığını sağlamaktır. 
1939 yılında Bölge Sanat Okulu olarak
Millî Eğitim Bakanlığına devredilen Sivas
Hamîdiye Sanayi Mektebi, 1961 yılında
yarı açık cezaevine çevrilerek farklı
işleve hizmet etmiştir. 

Cezaevi döneminde, mahkûmlar
tarafından başta Sivas halısı üretimi
olmak üzere iplik üretimi, fırıncılık,
kunduracılık, terzilik ve fotoğrafçılık gibi
farklı meslek bölümleri de yer alarak
üretim fonksiyonu devam ettirilmiştir. 
2019 yılında yapının özgün hüviyetine
tekrar dönüştürülmesi ve yaşayan müze

resmi açılışı gerçekleştirilerek tarihî
kimliğine yeniden kazandırılmıştır. 
Yaşayan müze konseptinde düzenlenen
1.765 m² kapalı alana, 22.925 m² açık
alana sahip yapıda; Sanayi Mektebi odası,
cezaevi odası, Sivas’a özgü eşya ve
eserler salonu, halı ve kilim atölyesi,
müzik aletleri atölyesi, Sivas ağızlığı ve
Sivas kalemi atölyesi, Sivas bıçağı
atölyesi, Sivas tarağı atölyesi, Gümüş
atölyesi, bakır atölyesi, fuaye, konferans
salonu, müze satış mağazası, kafeterya
ve yönetim birimi gibi geleneksel el
sanatlarına yönelik uygulama atölyeleri
ve hizmet birimlerden oluşmaktadır.

Yapının Ceza İnfaz Kurumu olarak kullanıldığı dönem
(2016)

Fotoğraflar: S�vas Val�l�ğ� İl Basın ve Halkla İl�şk�ler Müdürlüğü Arş�v�
10

konsepti verilmesi amacıyla Sivas Valiliği
himayesinde Sivas İl Özel İdaresi
tarafından yürütülen restorasyon
çalışmalarına başlanmıştır. Yaklaşık iki yıl
kadar kısa sürede restorasyonu, çevre
düzenlemesi ve teşhir-tanzimi
tamamlanan yapı, 10.07.2021 yılında 



Sonuç olarak; meslekî ve teknik eğitim tarihîmizin mihenk taşlarından biri olan Sivas Sanayi Mektebi Müzesi, tarih bilincimiz ve
kent kimliği açısından taşıdığı değerleri günümüze ulaşmayı başarabilmiş şehrimizin önemli eserlerinden birini teşkil
etmektedir. Gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik yapılan restorasyonla birlikte müze, küçükten büyüğe tüm tarih ve
sanatsever ziyaretçilerini heyecanla kapılarını aralamıştır. 
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8 1  Ç A L I K U Ş U  S İ V A S

O KU R K E N
P A R L A Y AN
Ş E H İ R
Şeh�rlere hak�m olan, onları çepeçevre
sarmalayan havaları o şehr� tanıdıkça
h�sseders�n�z, özümsers�n�z. Ankara  bütün
c�dd�yet�yle, b�naları ve sokaklarıyla
bürokras�y� resmeder; memur�yet havasını,
devlet�n başkent� olduğunu bu şehr�n her
metrekares�nde h�sseders�n�z. İstanbul,
den�z�n eşl�k ett�ğ� tar�h� b�nalarıyla estet�k
b�r �kl�mde konuk eder s�z�. Tar�h s�nm�ş
sokakları �zled�kçe kad�m şeh�r k�ml�ğ�n�
nazmeder hayretten şaşan gözler�n�ze...
İht�şam asırlarca hüküm sürmüştür bu
şehr�n sokaklarında. 

B�r de kend� sak�n hal�nde sam�m� b�r
yaşantıya benl�ğ�n� bırakmış şeh�rler vardır
Anadolu'da. Issız, d�ng�n b�r yaşantıyı bu
şeh�rler�n k�ml�ğ�n�n baskın öges� olarak
tesp�t eders�n�z.  Bahsett�ğ�m�z şeh�rler�n
kültürel havasını, sosyal ortamını
renklend�ren, hareketlend�ren etk�nl�kler o
şehr� yaldızlar, parlatır. Sultanşeh�r de
tablosunu ç�zmeye çalıştığımız sak�n ve
huzurlu mekanlardan b�r�. Şehr�m�zde bu 
 atmosfer� oluşturan b�r çok etk�nl�k
düzenlenmekted�r. B�z özell�kle �nsanımıza
okuma alışkanlığını kazandırmayı
hedefleyen b�r etk�nl�ğe d�kkat çekmek
�st�yoruz.

B�rkaç sened�r düzenl� olarak
sürdürdüğümüz okuma saatler� ortak b�r
paydada buluşturuyor b�z�. Okumak �ç�n
özel zaman d�l�mler� ayırmak ve bunu
toplu b�r etk�nl�ğe dönüştürmek, hep
b�rl�kte güzel bakmamıza ves�le oluyor.
Val�l�ğ�m�z ve M�ll� Eğ�t�m
Müdürlüğümüzün bu güzel etk�nl�ğ�
gelenekselleşt�. Özell�kle salgın günler�n�n
sıkıntılı havasını atma uğraşları veren her
b�r b�rey bu ağır havada bunalmışken
satırların arasında rahatlatan b�r pencere
açtı kend�ne...

İç�ne dönmek �ç�n uğraşıp buna zaman
bulamayan şehr�n �nsanı takıldı kaldı
b�rkaç satıra. Daha sonra o satırın
kılavuzluk ett�ğ� başka satırlara. Aldı göz
bebeğ� yavrusunu yanına anne, okuyarak
g�rd�ler hayaller�n� canlandırab�ld�kler�
aleme. Ahmet M�that Efend�'n�n Tanz�mat
dönemler�nde b�r hayal� vardır: Ev�n babası
eve akşam gel�r, yemek faslından sonra b�r
masanın başında toplanmış evlad ü
ayal�ne k�tap okur. Şehr�m�z�n okuma
saatler� de b�r nebze Ahmet M�that
Efend�'n�n hayal�n�n el�nden tutar.
Şehr�m�zde yapılan  okuma saatler� �şç�,
emekl�, çoluk çocuk, ev hanımı, öğretmen,
akadem�syen her b�r b�rey� okuma
paydasında b�r bütün yapar. Paylar
farklılaşır ama bunun h�ç önem� yoktur. O
paylar herkes�n �dealler�ne, kend�s�ne
get�reb�ld�ğ� farklı bakış açısına tekabül
eder. B�r şehr�n b�rl�kte okuması demek
her ne okursa okusun o şehr�n kültürel ve
sosyal açıdan alışılmış tanımları redded�p
yapmaya, üretmeye, çözüme adayım ve
buradayım demes�d�r.
B�r saatl�k zaman d�l�mler�, çocuklarımızın
ebeveynler�n� okurken görmeler�
z�h�nler�ne �şler. Okuma alışkanlığı
kazandırmada sözden z�yade model
olarak etk�l� olmanın vurgusunu yapar.
Şehr�m�z okuma etk�nl�kler�n� yaşam tarzı
hal�ne get�rm�ş ve ben�msem�şt�r. Ayrıca
bu faal�yet bütün sosyal ortamlarda
duyurularak b�r kulak aş�nalığı oluşturulur;
z�ra güzel şeyler yapılırken duyurulması ve
b�rl�kte yapmak �ç�n ortak b�r ruh hal� �nşa
etmek o şehr�n �nsanlarını kenetler. Bu da
b�z� daha güzel yarınlara ulaştırmada üm�t
vaat ed�c� b�r eylemd�r.
Okuma saatler� şeh�r k�ml�ğ�m�z� okuyan,
düşünen b�r şeh�r olarak z�h�nlere
kazıyacak, kazıyor da. Okuyarak, okutarak
daha güzel günlere ulaşmak d�leğ� �le...

F a t m a  A T E Ş / S i v a s  L i s e s i
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HİLMİ 
BİLGİN 

Nasıl b�r öğrenc�l�k sürec� geç�rd�n�z? Kend�n�z� bu konuda nasıl tanımlarsınız? Bu döneme a�t
s�zde �z bırakan b�r anınız var mı?

Öğrencilik yılları her insanın hayata dair ilk
deneyimlerini kazandığı, onda derin izler ve hatıralar
bırakan bir dönemdir. Benim öğrenciliğim ise ailemden
ayrı yatılı olarak geçti. Bu sebeple normal öğrencilere
nazaran okulda, öğretmen ve arkadaşlarımla çok daha
fazla zaman geçirdim. Güzel anılarla dolu, her daim
hatırladığım yıllardır. 
Selçuk Anadolu Lisesinde orta ve lise eğitimimi aldım.

Ailem Kangal’da olduğu için yatılı olarak 7 yılımız tarihî
taş binada geçti. Öğretmenlerimiz sadece derste değil,
dersin dışındaki zamanlarımızda da bizlerle birlikteydi.
O sebeple bizim hayata hazırlanmamızda anne ve
babamız gibi oldular. Her sorumuzda yanımızda oldular,
hastalandığımızda başımızda beklediler, hiçbir zaman
emeklerini esirgemediler. Tabi okul arkadaşlarımız da
öyleydi. Sınıfın dışında da

RöportajS İ V A S  B E L E D İ Y E  B A Ş K A N I
Kübra YURTDAKAL-Mücah�t ERŞAN

İ L E  E Ğ İ T İ M E  D A İ R

yine birlikteydik onlarla. Arkadaştan öte kardeş gibi
olduk ve destek olduk birbirimize. Tabi bu süreçte
birçok unutamadığımız anımız oldu.

Öğrencilik dönemimde, özellikle lise yıllarımda sivil
toplum kuruluşları ve gençlik derneklerinde aktif olarak
yer aldım. Dünya görüşüme dair temeller bu dönemde
atıldı. Siyasi olarak bu yıllardan itibaren millî ve manevi
bir çizgide yer aldım. Bu değerler ışığında yol yürümeye
devam ettim.

Genel itibarıyla bu faaliyetlerimizle birlikte başarılı bir
öğrencilik dönemi geçirdim. Birkaç dersimden bazı
zamanlar düşük not alsam da kısa zamanda telafi
ederek okulumdan başarı ile mezun oldum. Sonrasında
ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak
üniversite eğitimi için Ankara’ya gittim.

Beled�yeler b�r şehr�n bütün �ht�yaçlarına yönel�k h�zmet veren kurumlardır. S�zler de her alanda
olduğu g�b� eğ�t�m-öğret�m alanında da şehr�m�ze h�zmet ed�yorsunuz. Bu alandak�
çalışmalarınızla �lg�l� b�ze neler söylemek �sters�n�z?

Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı çok
önemsiyoruz. Onların eğitimi ve donanımlı bireyler
olarak yetişmesi bizim için son derece ehemmiyet
taşıyor. Bu sebeple okullarımızın ve eğitim camiamızın
her talebini karşılamak için büyük çaba sarf ediyoruz.

Okullarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda eksiklerini
gidermenin gayretini gösteriyoruz. 

Eğ�t�me Tam Destek anlayışıyla; okullarımızın talepleri
doğrultusunda şimdiye kadar 30 okulumuzun bahçesini
sıcak asfaltla kapladık. İhtiyaç duyulan 60 okulumuzun
parke taş döşemesi, spor sahası yenilemeleri ve çevre
düzenlemesini yaparak öğrencilerimizin daha iyi
ortamlarda eğitim almasına katkı sunduk. 

Tüm bunların ötesinde şehir merkezindeki 70
okulumuzun öğretmen odalarını yeniden düzenledik,

tefrişatını yaparak eğitimcilerimizin hizmete sunduk. 13



Koronavirüs sürecinden dolayı uzaktan eğitim sistemine
geçen öğrencilerimizin derslerinden geri kalmaması için
tespit edilen ihtiyaçlı öğrencilerimize içerisinde 1 yıllık
internet paketi olan 4 b�n adet tablet bilgisayar hediye
ettik. Hayat Ağacı Derneğimiz aracılığı ile ihtiyaç sahibi
ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi ve nakit eğitim
desteği verdik. Toplam 7 b�n 300 öğrencimize, 1 m�lyon
500 b�n TL kırtasiye desteği sağladık.

Belediye bünyesindeki 9 farklı kültür merkezinde açılan
kurslar neticesinde 115 farklı branşta 10 binin üzerinde
öğrenciye eğitim verdik.

Kıymetli çocuklarımıza okuma alışkanlığının
kazandırılması adına düzenlediğimiz kitap okuma
yarışmaları neticesinde öğrencilerimize ve
hemşerilerimize toplam 245 b�n adet kitap hediye ettik.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizi, Çanakkale
ve Bosna-Hersek gezilerine götürdük. 

Ağaç yaşken eğilir sözünden yola çıkarak çocuklarımıza
erken yaşta çevre bilinci kazandırılması adına 150
okulda 17 b�n öğrencimize “Çevre B�l�nc�, Ger�
Dönüşüm ve Sıfır Atık" eğitim programı düzenledik.

Yapılan atık pil toplama yarışmalarında ise dereceye
giren okullarımızı çeşitli hediyelerle ödüllendirdik.

Üç farklı grupta toplanan çalıştayın ilki; 30 farklı
okuldan 63 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.
2. çalıştay ise şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarına
yönelik yapıldı ve 110 kişi katıldı.
Çalıştayın 3’üncüsü de sivil toplum kuruluşlarındaki
30 eğitimcinin katılımıyla icra edildi.

Katılımcı belediyecilik anlayışı ile gençlerimizin fikirlerini
açıkça ifade ederek belediye hizmetleri hakkındaki
görüşlerini bildirdiği, sorunları ortaya koyarak çözüm
önerilerini tartıştığı “Ben�m Beled�yem Gençl�k
Çalıştayı” düzenledik. 

Bunlara ilaveten çocuklarımızın daha verimli ve
eğlenceli vakit geçirmesine olanak sağlaması açısından
şehrimizin muhtelif bölgelerine yeni parklar, yeşil
alanlar, çocuk oyun alanları, yürüyüş-koşu ve bisiklet
yolları kazandırıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız
doğrultusunda şehrimizdeki yeşil alan miktarını 2
m�lyon 212 b�n metrekareye çıkardık. 13 b�n metre
yürüyüş-koşu yolu, 9 b�n metre bisiklet yolu yaptık.

Sivasımızın tarihi ve kültürel değerlerini gelecek
nesillerimize aktarmak adına örnek bir çalışma başlattık.

Düzenlenen gezi programlarımız kapsamında 1500
öğrenc�m�z adeta bir “Müze Kent” niteliğindeki Divriği
ilçemizi ziyaret etti.
Yangın ve doğal afetler hakkında; okullar, iş yerleri ve
resmî kurumlarda İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimizce
eğitimler verdik. 172 farklı kurumda düzenlenen
eğitimlerden toplam 20 b�n kişi faydalandı.
Belediyespor bünyesinde her yaz açılan 7-11 yaş arası
spor okullarından ise binlerce öğrencimiz istifade ediyor.
Şehrimizdeki amatör spor kulüplerine de her yıl düzenli
olarak malzeme yardımı yapıyoruz.

Nasıl b�r öğrenc�l�k sürec� geç�rd�n�z?
Kend�n�z� bu konuda nasıl tanımlarsınız? Bu
döneme a�t s�zde �z bırakan b�r anınız var mı?

“En kıymetl� sermayem�z; gençler�m�z” sloganıyla
gençlik dostu projeleri hazırlamaya ve hayata geçirmeye
devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği
ile 100 m�lyon l�ra değer�nde gençl�k ve spor
yatırımlarını uygulamaya koymaya hazırlanıyoruz. 8
farklı Gençlik, Kültür ve Spor Merkezini şehrimize
kazandırıyor ve aynı zamanda ilimizin farklı alanlarında
semt kütüphaneleri ile millet kıraathaneleri inşa
ediyoruz.

Gençlik ve Yerel Yönetimler konulu proje yarışmasında
ise Belediyemiz tarafından hazırlanan "Heyecan
Merkezler�" ve "S�vas Kültür-Sanat Mob�l Uygulama
Projem�z" dereceye girdi. Ödülü Ankara’da düzenlenen
görkemli bir törenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın elinden alma imkânı bulduk. 

Tabii okullarımızın bundan sonraki süreçte oluşacak
ihtiyaçları noktasında bizim üzerimize düşen görevleri
de yapmaya devam edeceğiz. Tüm bunlar ve daha
sayamadığımız birçok hizmetimiz, kıymetli
yavrularımızın daha iyi imkânlara kavuşması ve vatana-

millete faydalı bireyler olarak yetişmeniz içindir. 
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Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi kitaplarla aram
çok iyidir. Güzel olan, sürükleyici olan, bana bir
şeyler katacağına inandığım her türlü kitabı
okurum; ancak bildiğiniz üzere sorumluluğu
oldukça fazla ve yükü ağır olan bir kamu görevi ifa
etmekteyim. Belediye Başkanlığı görevimden önce
de Adalet Bakan Yardımcılığı ve Milletvekilliği
görevlerinde bulundum. Bu görevler mesuliyeti
fazla olan, mesai mefhumu olmayan görevler.
Kendinize ve ailenize çok fazla vakit
ayıramıyorsunuz. Hâl böyle olunca bir kitabı
okumaya başladığım zaman bir solukta bitirmem
mümkün olmuyor. Bazen birkaç hafta veya daha
uzun sürüyor. Tabi bu dar vakit, okumama asla
mani değil. Fazla zamanım olmasa da okumayı
asla ihmal etmiyorum. Çünkü okumak yeni
ufuklara yelken açmaktır. Yeni hayatlar ve yeni
olaylar hakkında bilgi sahibi olmak ve dolayısıyla
yeni bakış açıları edinmektir.

Bu konuda öğrencilerimize tavsiyem, öncelikle
kendileri için gerekli olan bilgileri öğrenmeleridir.
Okurken de seçici olmalarını isterim. Her yazıyı, her
makaleyi, her kitabı okumak bazen faydalı
olmayabilir. Bu konuda ailelerin, öğretmenlerin ve
büyüklerin tavsiye edeceği yararlı eserleri
okumalarını isterim. Onlara millî ve manevi
değerlerimizi anlatacak, onları sahip oldukları
güzelliklerin ve köklü medeniyetimizin
derinliklerine götürecek, geçmişimize sımsıkı
bağlayarak geleceğe güvenle bakmalarını
sağlayacak kaynaklardan beslenmelerini hassaten
rica ediyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle a�leler�yle b�rl�kte
sağlıklı, huzurlu ve mutlu b�r yaşam d�l�yor,
öğrenc�ler�m�z�n gözler�n�zden öpüyorum.
Selam, sevg� ve muhabbetler�mle…

Hukuk eğ�t�m� almış b�r k�ş� olarak k�taplarla aranızın �y� olduğunu düşünüyoruz. S�z�n
okuma rut�n�n�z nasıldır? Bu konuda gençlere neler tavs�ye eders�n�z?
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Ekoloj�k
Ayak İz�

Dr. Öğret�m Üyes� Hamd� KARAKAŞ
Eğ�t�m Fakültes� Dekan Yardımcısı

 

Doğadan elde ett�ğ�m�z tüm
malzemeler yaşamımızı
devam ett�rmek adına son
derece öneml�d�r. Sabah
kahvaltıda yed�ğ�m�z zeyt�n,
peyn�r, domates, �çt�ğ�m�z süt
veya soğuk kış günler�nde
b�zler� sıcak tutan b�r kazak,
g�yd�ğ�m�z çoraplar ve botlar
doğadan elde ett�ğ�m�z
temel malzemelerden
bazılarıdır. Aynı zamanda
aydınlanmak �ç�n
kullandığımız elektr�k,
ısınmak �ç�n kullandığımız
kömür ve doğalgaz da
doğadan yararlandığımız
temel kaynaklardır. Doğanın
verm�ş olduğu kaynaklar
yeter� m�ktarda, b�reyler�n
�ht�yacı kadar kullanıldığında
ekos�stem kend�n�
yen�leyeb�lmekted�r.

Doğal döngüler (su, karbon,
azot vb.) oluşarak kaynaklar
tekrar tekrar
kullanılab�lmekted�r; ancak
�nsanoğlu tarafından
ormanlar, den�zler, b�tk�ler ve
hayvanlar tükenmez ve
sonsuz b�rer kaynak olarak
görülmüş; b�l�nçs�zce
kullanılmıştır. Kaynakların
aşırı tüket�m� �le gelecek
nes�ller�n �ht�yaçları ş�md�den
kullanılmış ve kaynaklar
tükenme noktasına gelm�şt�r.
Bu sorunlardan hareketle
b�reyler�n ve toplumların
tüket�m alışkanlıklarına
farkındalık kazandırılması
amacıyla gel�şt�r�len “Ekoloj�k
Ayak İz�” kavramı ortaya
atılmıştır. 

Y A Ş A N A B İ L İ R  B İ R  D Ü N Y A  İ Ç İ N
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Ekoloj�k Ayak İz� Ned�r?

Ekolojik Ayak İzi kavramı Mathis Wackernagel ve

William Rees tarafından 1996 yılında ortaya

atılmıştır. Ekolojik Ayak İzi hesaplamaları yaparak

insanoğlunun sürekli doğal kaynakları

kullandıklarında ve atıklarını bıraktıklarında,

dünya kaynaklarının ne kadar daha tükenmeden

dayanabileceğini tespit etmeye çalıştılar. (Kaypak,

2013) Bu hesaplamalarla daha çok birey ve

toplulukların tüketim alışkanlıklarını ön plana

çıkarmayı ve bunun sonucunda doğaya verilmiş

olunan tahribatı görünür hale getirmeyi

başardılar. Böylece Ekolojik Ayak İzi kavramı

ekosistemde oluşan tahribata dikkat çekmede ve

çevre bilincini oluşturmada önemli bir rol

üstlenmiştir. 

Ekolojik Ayak İzi hesaplamaları en basit şekliyle

“Ekolojik Ayak İzi = Tüketim x Gereken üretim

alanı” formülüne göre yapılmakta ve “küresel

hektar (kha)” ile ifade edilmektedir. Basit bir

örnek vermek gerekirse ekolojik ayak izi

hesaplamalarında günde bir ekmek tüketen bir

kişinin yılda yiyeceği ekmekler için ne kadarlık bir

alana tahıl ekimi yapması gerektiği hesaplanır ya

da salatasındaki domatesler için ne kadar tarım

alanı ayrılması, yiyeceği et için ne kadar hayvan

beslenilmesi gerekliliği belirlenebilir. (Çoşkun ve

Sarıkaya, 2014) 

Böylece doğanın kapasitesini anlama ve tüketim

alışkanlığını düzenleme noktasında “kişi başına

düşen Ekolojik Ayak İzi 3.4 kha hesaplanarak

dünya ortalamasının üzerinde olduğu tespit

edilmiştir. Endonezya’da 1.7 kha, Hindistan’da 1.2

kha, Yemen’de 0.7 kha ve Afganistan’da ise 0.7 kha

olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçları biraz

yorumlarsak; bütün insanlık Hindistan’dakiler gibi

yaşasaydı dünya biyolojik kapasitesinin 3’te ikisi,

Endonezya’dakiler gibi yaşasaydı bir dünyanın

tamamını kullanacaktı. Bu şekliyle doğal kaynaklar

sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilecekti; ancak

dünya üzerindeki bütün insanlar bir ABD’linin

tüketim alışkanlığındaki gibi yaşasa bu talebi

karşılamak için beş dünya, bir Türk gibi yaşasa iki

dünya gerekecekti. Sizler de

“www.footprintcalculator.org/home” adresinden

Ekolojik Ayak İzi hesaplamaları yapabilirsiniz.
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Ekolojik Ayak İzi altı farklı bileşene göre
hesaplanır. Bu bileşenler karbon ayak izi, tarım
arazisi ayak izi, orman ayak izi, otlak ayak izi,
yapılaşmış  alan ayak izi, balıkçılık sahası ayak
izidir. (WWF, 2012)

Karbon Tutma Ayak İzi: Beslenmeden ulaşıma,
temizlikten bilgisayar kullanımına kadar günlük
yaşamda yaptığımız tüm faaliyetler sonucunda
atmosfere salınan CO2 gazı miktarı ile karbon
ayak izi ilişkilidir. Atmosferdeki CO2 artışı küresel
ısınmaya sebep olduğundan karbon ayak izimizin
azaltılması son derece önemli görülür; ancak
bunun sağlanamaması küresel iklim değişikliğini
de beraberinde getirir.

Tarım Arazisi Ayak İzi: İnsanoğlunun tüketimde
kullandığı gıda, lif, hayvan yemi, yağ  bitkileri ve
kauçuk üretimi için kullanılan alanın hesaplanması
tarım arazisi ayak izini oluşturmaktadır.

Orman Ayak İzi: İnsanoğlunun tükettiği
tomruk/kereste, odun ürünleri, kâğıt hamuru için
gerekli hammadde ve ısınma amaçlı yakacak odun
için gereken alanın hesaplanmasında orman ayak
izi hesaplamaları yapılır.

Otlak Ayak İzi: İnsanoğlunun kullanacağı et, süt,
deri ve yün ürünleri için yapılacak hayvancılık
alanın hesaplanmasında otlak ayak izi
hesaplamaları yapılır. Ekolojik ayak izi
hesaplamalarında hayvansal gıda ürünleri ve giyim
malzemeleri otlak ayak izi bileşenleri içerisinde
değerlendirilir. 

Yapılaşmış  Alan Ayak İzi: Konut, ulaşım,
endüstriyel yapılar ve enerji santralleri gibi
insanoğlunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
yapılan altyapı ve üstyapı ile ilgili kaplı alanın
hesaplanmasında yapılaşmış  alan ayak izi
hesaplamaları yapılır. Yerleşim yerleri, ulaşım için
ayrılan yollar, sanayi tesislerinin kurulumu için
ayrılan alanlar bu bileşeni oluşturan unsurlardır. 

Balıkçılık Sahası Ayak İzi: İnsanoğlunun tükettiği
balık ve deniz ürünlerinin temini için gerekli deniz
ve tatlı su alanının hesaplanmasında balıkçılık
sahası ayak izi hesaplamaları yapılır. Balıkçılık ve
su ürünlerinin kullanımından kaynaklı unsurları
oluşturur. 

Yapılan hesaplamalarda 2010 yılında insanlar
tükettiği kaynakları yeniden sağlamak ve
oluşturduğu atıkları bertaraf etmek için yaklaşık
1,5 dünya eş  değerini kullanmakta olduğu tespit
edilmiştir. Bu durum 1 yılda kullandığımız
kaynakları dünyanın 1,5 yılda tekrar
oluşturabildiğini ifade eder. Bu şekliyle sürmesi
hâlinde ise 2050 yılında ihtiyaçlarımızı karşılamak
için 3 dünyaya gerek duyulacağı tahmin
edilmektedir. O vakit bireysel tüketimin
azaltılması ve tasarruf bilincinin geliştirilmesi,
doğal kaynakların tükenmemesine ve Ekolojik
Ayak İzi’nin azalmasına doğrudan katkı
sağlayacaktır. Seyahat şeklinde yapılacak
değişiklik (yürümek, bisiklete binmek, toplu
taşıma araçlarını kullanmak gibi), alışveriş
yaptığımız yerlerin seçimi (doğrudan üreticiden,
tarladan veya pazarlardan satın almak gibi) ve
satın aldığımız ürünün niteliği (organik ürünler
gibi) uygulaması basit davranışlarımız Ekolojik
Ayak İzi’ni azaltabilir. Bunun yanı sıra istek ve
ihtiyaç arasındaki dengeyi oluşturabildiğimiz
tüketim alışkanlıklarımız ve su, elektrik, doğal gaz
gibi doğal kaynakları daha verimli kullanmak
Ekolojik Ayak İzi’nin düşmesine olumlu etkiler
oluşturacaktır. (Keleş  ve Aydoğdu, 2010) Eğitim
kademeleri içerisinde gelecek nesille birlikte
düzenleyeceğimiz “Sıfır Atık” ve “Geleceğe Nefes”
projeleri de doğal kaynakları verimli kullanmayı ve
Ekolojik Ayak İzi’mizi küçültmeyi sağlayacaktır.

EKOLOJİK AYAK İZİ
BİLEŞENLERİ

EKOLOJİK AYAK
İZİ’Nİ AZALTMAK
İÇİN NELER
YAPABİLİRİZ?
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Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
S�per et gövden�, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dett�ğ� günler Hakk'ın,
K�m b�l�r, belk� yarın, belk� yarından da yakın.

B�r nes�l uğruna, b�r m�llet uğruna, b�r meden�yet
uğruna bütün ömrünü adayan h�sl� yürekt�r Ak�f.
O; �ç dünyasında yankılanan duyguyu, gür b�r seda
�le haykıran bağımsız b�r mücah�t, davasını h�çb�r
dünya n�met�ne değ�şmeyen sarsılmaz b�r �rade,
�nsanlığın ç�les�n� damarlarında gezd�ren b�r dava
adamıdır. 

O, ahlâka ve feragate dayanan bu mazlum
meden�yet�n �man dolu nefes�, bütün ömrü
boyunca aynı kanaat�n, aynı �manın sah�b�,
Hattab’ın oğlu Ömer’�n 20. asırda yaşayan
tems�lc�s�, onun g�b� zulme tahammülsüz, r�ya
karşısında �syankâr, mesul�yet duygusunun
mahyalaşan yıldızı…

Rûhumun senden İlâhî, şudur ancak emel�:
Değmes�n ma'bed�m�n göğsüne nâ-mahrem el�!
Bu ezanlar k� şehâdetler� d�n�n temel�
Ebedî yurdumun üstünde ben�m �nlemel�.

Ruhunun çığlıklarını, kalb�nden süzüp dergâhın
duvarlarına yazan ardından gözyaşlarıyla da
m�llet�m�z�n kalb�ne kazıyan vatanperver.

İst�klal Marşımızın her b�r mısrasında; �şgaller
sırasında zulme uğrayan vatan evlatlarının, şeh�t
ed�len mazlumların, �nd�r�len şanlı Türk
bayrağının feryadı, Türklüğün şahlanan d�ren�ş�,
b�r h�lâl uğruna batan n�ce güneşler�n haykırışı
vardır.

Bu m�llet şah�tl�k edecekt�r k� onun haykırışları; 
 m�llete, meden�yete, ümmete çığlık oldu. Her b�r
satırı kurtuluşa g�den yol oldu. D�ren�ş�n ölümsüz
destanı oldu.

Bırak ben� haykırayım, susarsam sen matem et;
Unutma k� şa�rler� haykırmayan b�r m�llet,
Sevenler� toprak olmuş öksüz çocuk g�b�d�r...

Ak�f’�n omuzlarında taşıdığı şanlı bayrak, ş�md�
yen�den ş��r vad�ler�nde yürüyüşe geçecek h�sl�
yürekler beklemekte. M�llet�m�z�n h�sler�ne
tercüman olacak, ıstıraplarını terennüm edecek,
b�ze gen�ş ufuklar kazandıracak, Türk
çocuklarının bakışlarını, ayaklarının ucundan
gökyüzündek� yıldızlara çev�recek Ak�flere selam
olsun.  
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İst�klal Marşı’nın kabulünün 101.yılında,
fedakârlıklarla yoğrulan b�r karakter
ab�des�n�n d�zeler�nden �lham alarak, 
 Anadolu’nun y�ğ�t evlatları, m�llet�n�n öz
değerler�yle beslenecek ve yarınk� güçlü
Türk�ye’n�n tem�natı olacaktır.

Yorgun ve üm�ts�z ruhumuza ebedî hayat
sırrını fısıldayan, b�ze ahde vefanın b�r
ahlâk düsturu olduğunu öğreten Mehmet
Ak�fler aşkına,

Çanakkale’de, Kırım’da, Sarıkamış’ta,
Yemen’de, Gazze’de, Sakarya’da candan
az�z b�ld�kler� vatan �ç�n toprağa
düşenler aşkına,

Ağrı’da, Tendürek’te, Cud�’de, Gabar’da,
Afr�n’de… Ezan d�ye, bayrak d�ye, Kur’an
d�ye öz canından geçenler aşkına, 

Her b�r tepes�nde b�r evl�ya türbes�n�n
nöbet tutuğu Karaden�z yaylasında, s�ns�
emellerle dolaşan k�rl� ayaklar, karanlık
gölgeler görünce, “Baba yurdumu,
alçaklara ç�ğnetmem.” d�yerek daha 15
yaşında Hakk’a’ "Eren"ler aşkına, 

Dalgalan sen de şafaklar g�b� ey şanlı h�lâl!

Olsun artık dökülen kanlarımın heps� helâl.

Ebed�yyen sana yok, ırkıma yok �zm�hlâl;

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürr�yet,

Hakkıdır, Hakk'a tapan m�llet�m�n �st�klâl!

Allah bu millete

bir daha 

İstiklal Marşı

yazdırmasın…
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Çağımızda en hızlı değişim, bilgi ve iletişim
teknolojilerinde yaşanmaktadır. Her çağda olduğu gibi
yaşanan gelişmeler, değişimler hayatımıza yeni
kavramlar katmıştır. Son on yılda özellikle bilgi ve
iletişim teknolojilerinde; büyük veri, yapay zekâ, robotik,
3D yazıcılar, nesnelerin interneti, otonom araçlar,
artırılmış gerçeklik, blockchain gibi kavramları çok sık
duymaktayız.   
Gelişen çağda, kişi başı ortalama tüketimin artmasıyla
birlikte, insanlar satın aldıkları ürünlerde bireysellik ve
kişisellik olmasını tercih etmektedir. Bu durum da
üreticilerin üretimde çeşitlilik ve verimliği esas almalarını
beraberinde getirir. Bununla birlikte özellikle üretim
sektörü; gelişmiş devletler, azalan doğum oranı, nüfus
azalması, yaşlanan nüfus gibi sorunlarla karşı karşıya
kalmış ve bu sorunları çözmek, üretimi aksatmamak için
de farklı yollar aramıştır. Bu durum teknolojik gelişmeleri
tetiklemiştir. 
Gelişen teknoloji sayesinde daha kaliteli ve çeşitli ürün;
daha ucuz, hızlı ve tasarruflu bir üretimle tüketiciye
ulaşmıştır. Bugün artık; üretim, şehir yaşamı, enerji,
sağlık, tarım ve besinler, finans ve kamu hizmetleri vb.
alanlarda “insan” ve “insanın yaşam kalitesini” arttırmayı
hedefleyen “Toplum 5.0” diye adlandırılan “Süper Akıllı
Toplumu” konuşur olduk. 

SİVAS ROBOT YARIŞMASI

Sİ-RO 58

BAŞLIYOR
Türkiye de son yıllarda yaptığı güçlü yerli ve millî
teknoloji hareketi, Ar-Ge alt yapısı, dijital dönüşüm gibi
girişim ve yatırımlarla orta-yüksek ve yüksek teknoloji
yoğunluklu sanayiler grubundan payını artırmaktadır.
Gelecek nesillerimizin refahı için Türkiye’nin yüksek
teknoloji üreten ülkeler arasına girebilmesi çok
önemlidir. 
Son yıllarda özellikle savunma sanayi alanında yapılan
yatırım ve gelişmeler, ortaya konan ürünler ve özellikle
TEKNOFEST adıyla düzenlenen teknoloji festivalinde
çeşitli bakanlıklar gibi, üniversiteler gibi, özellikle
savunma teknolojisinin öncüleri ASELSAN, TÜBİTAK,
BAYKAR, HAVELSAN, ROKETSAN, Türk Havacılık
Uzay Sanayi, TEİ gibi 74 paydaş kurumun bu iş
birliğinde olması, sürece tüm kurumların katılımları ve
desteği takdire şayandır. 
Türkiye’de yediden yetmişe kültürel dönüşümü
amaçlayan bu harekete, zihinlerde oluşan dip dalgasına
bizler de Sivas olarak katkı sunmak istedik. Bunun için
Sivas Valiliğimiz himayesinde Sivas’taki çeşitli kurum ve
kuruluşun destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
Uluslararası ve Ulusal Sivas Robot Yarışması’nı (Si-
Ro58) düzenledik.
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Sivas Robot Yarışması (Si-Ro58), Türkiye’de millî
teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan
TEKNOFEST, TÜBİ TAK ve MEB Robot Yarışmalarına
katılım sağlayarak başta Sivas’taki öğrencilerimiz olmak
üzere, ülkemizdeki tüm öğrencilerimizde bilinç
oluşturma amacıyla yapılmaktadır. Son dönemde
ülkemizde teknolojiye artan ilgi ile birlikte, millî teknoloji
üreten bir Türkiye konusunda oluşan farkındalığa Sivas
ili olarak katkı sunmayı, öğrencilerimizin sorumluluk
bilincini, teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip,
topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları
için okullarımızda doğal teknolojik bir ekosistem
oluşturmayı amaçlayan ulusal ve uluslararası ayakları
olan bir teknoloji yarışmasıdır.

Sİ-RO 58 BAŞLIYOR...

Uluslararası Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı
Yarışması (Döner Kanat İHA) 

 Ulusal Robot Yarışmaları 

Ulusal Yapay Zekâ Yarışması (Makine Öğrenmesi-
Görüntü İşlemesi) 

Ulusal Akıllı Teknolojiler Yarışması 

Sivas Robot Yarışması (Si-Ro58) nedir?

Neden düzenlendi, amaç nedir?

Sivas Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda
TEKNOFEST’e başvuru sayısını artırmak için 2021 yılı
için Müdürlüğümüzce özel bir çalışma yapıldı. Sivas
genelinden 399 başvurunun 348’i Müdürlüğümüze bağlı
okullardan oldu. Bu yarışmalara katılımın yıldan yıla
arttırılması planlanmaktadır. Ayrıca kurum ve okul
çeşitliliği açısından da ilkokul, ortaokul, lise gibi her tür
ve seviyeden başvuru yapan kurumların olması geçen
yılın ayrı bir  kazanımıdır. 2022 yılında ise hem geçen
senenin üzerinde bir başvuru sayısına ulaşmak hem de
yarışmalara katılan projelerimize nitelik yönünden
destek vermek istiyoruz. Si-Ro58 kapsamında bu süreci
daha planlı ve bir program dâhilinde yapabileceğimizi
düşünüyoruz. 

Sivas Robot Yarışması (Si-Ro58)

kategorileri nedir?

Çizgi İzleyen 
Er Meydanı 
Kargo Taşıyan 
Labirent Çözen 
Kemankeş

1.
2.
3.
4.
5.

Çevre Teknolojileri
Sağlık Teknolojileri 
Sosyal Alan Teknolojileri
Eğitim Teknolojileri
İnsanlık Yararına olmak üzere toplamda 12
kategoriden oluşmaktadır.

1.
2.
3.
4.
5.

Yarışma Takvimi

Başvuru              
Finalistlerin ilanı
Final yarışmaları
Ödül töreni

: 01 Ocak 2022-15 Mart 2022
: 03 Mayıs 2022
: 10-15 Haziran 2022
: 15 Haziran 2022
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Sivas Robot Yarışması (Si-Ro58) sadece bir yarışma
değil aynı zamanda bir süreç eğitimidir.
Pergelin sabit ayağı ile Sivas’taki öğrenci ve
öğretmenlere, yarışma vesilesiyle bir dizi eğitimler
vererek onları dijital alanlarda geliştirmek istiyoruz.
Yarışma vesilesiyle çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapıldı. Bu iş birlikleri vasıtasıyla öğrenci/öğretmen
eğitimleri, tematik hackathonlar planlandı. Diğer ayakla
ise il dışından Sivas’a gelen ulusal ve uluslararası
misafirlere 10-15 Haziran’da yapılacak yarışma ile
beraber Sivas’ın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini de
tanıtarak ülkeler/şehirler arası kültür elçiliği de yapmak
istiyoruz.

Sİ-RO 58 BAŞLIYOR...

Sivas Robot Yarışması (Si-Ro58) sadece bir

yarışma mı?

Logonun anlamı nedir?

Logo, çift başlı kartal simgesinden uyarlanmıştır. Bu
Selçuklu’nun simgesi ve aynı zamanda Sivas
Valiliğimizin logosudur.
Çift başlı kartalın bir başı geçmişi, yani geleneği; diğer
başı da geleceği, yani dijitali simgelemektedir.

Sivas Robot Yarışması görüş yazıları

Çağımızda en hızlı değişim bilgi ve teknoloji
alanında yaşanmaktadır. Buna ayak uydurmak
bizim en önemli görevlerimizden biridir. Her
çağda olduğu gibi bu yaşanan değişim bizleri
etkilemekte ve hayatımıza da yeni kavramlar
katmaktadır. Son on yılda özellikle her alanda
yapay zekâ, robotik kodlama, 3D yazıcılar gibi
kavramlar artık gündelik hayatımızda en sık
kullandığımız kavramlar olmuştur. Bu anlamda
Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığımızın da çok büyük bir
desteği ve eş güdümüyle yapılan Millî Teknoloji
Hamlesi ile ülkemizdeki teknolojik gelişmelere
büyük bir ivme kazandırıldı. Eğitimde değişim ve
dönüşüm hareketi kapsamında Sivas Robot
Yarışması düzenleyerek bu konuda bir
farkındalık oluşturacağız. Türk havacılık tarihinin
en önemli isimlerinden biri olan Nuri Demirağ’ın
memleketi Sivas’ta böyle bir organizasyonu
yapmak ve Milli Teknoloji Hamlesi’ne destek
vermek bizim de en önemli sorumluluklarımızdan
birisidir ve bununla da gurur duyacağımızı ifade
edebilirim. 

Salih AYHAN
S�vas Val�s�
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“Bilgi çağı” yahut “dijital çağ” olarak tanımlanan 21. yüzyıl,
aynı zamanda hızın çağıdır. Bilim ve teknolojideki
gelişmeler, bilginin hızla güncellenen bir nitelik kazanmasını
ve hayatın içinde yer bulan birçok hususun yeniden
biçimlenmesini beraberinde getirmiştir. Bu noktada eğitim
niteliklerinin çağ ile uyumlu bir özellik sergilemesi toplumlar
için zarurettir. Çağı yakalamak ve dahi onu şekillendirecek
yetkinlikte olmak, kuşkusuz ki koşullara uyumlu bir eğitim
paradigmasıyla mümkündür. 
Son yıllarda üzerinde özellikle durulan ve kendine has
alfabesi olan bir okuryazarlık türü olan teknoloji
okuryazarlığı; öğrencinin tecrübe ettiği gerçek hayat
üzerinden modellemeler yapmasının yolunu açmaktadır.
Analitik düşünme, eleştirel gözle değerlendirme, tasarım
odaklı yaklaşabilme becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır.
Öğrencilere öngörüde bulunma, çözümleme yapma, proje
temelli öğrenme, problem çözme, karar verme, algoritmik
düşünme, disiplinler arası etkileşim sağlama gibi yeterlilikler
kazandırmaktadır.
Bakanlığımız tarafından “Millî Teknoloji Hamlesi” ekseninde
yapılan çalışmalar, düzenlenen etkinlikler ve yürütülen iş
birlikleri yeni dünyanın beklediği nitelikleri haiz insanlar
yetiştirmeyi ve bu sayede ülkemizi yarının dünyasında söz
sahibi olacak bir konuma getirmeyi hedeflemektedir. Bu iş
birlikleri içinde başat bir konuma sahip olan TEKNOFEST,
oluşturduğu bilinç, aşıladığı inanç ve öz güvenle çok önemli
bir rol üstlenmektedir; çünkü teknolojiyi tüketen değil üreten
konumunda olmak, bir yandan daha müreffeh bir geleceğin
hazırlanmasına yardımcı olurken diğer taraftan da hayata
entegre olan yeniliklerin işlevinin doğru anlaşılmasını
sağlamak suretiyle değerlerimizin örselemesinin önüne
geçmektedir. 
Biz de bu bakış açısı doğrultusunda hazırladığımız Sivas
Robot Yarışması (Si-Ro58) ile ülkemizin “Millî Teknoloji
Hamlesi”ne ve TEKNOFEST ruhuna destek olmak için yola
çıktık. Bu proje ile üreten ve geliştiren, çağın gerektirdiği
donanıma sahip bir neslin ihya ve inşası adına Sivas’tan
güçlü bir adım atmayı hedefledik. 
Geleceğin teknolojisini öğrenmek ve teknolojik
çalışmalarıyla geleceğe yön vermek isteyen gençler, biz
Sivas olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık ve heyecanla sizi
bekliyoruz.

Sİ-RO 58 BAŞLIYOR...

Hilmi BİLGİN
S�vas Beled�ye Başkanı

Sürekli değişen ve hızla gelişen dünyamızda geleceğe
yön verecek ülkeler; insan yaşamı için hayati önem
taşıyan su kaynakları, tarım ve hayvancılık ile şüphesiz
teknolojiyi en verimli şekilde kullanan ülkeler olacaktır.
Bu durumdan hareketle Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yerli ve millî teknolojiler
üretilmesi adına büyük gayret gösteren ülkemiz, başta
savunma sanayii olmak üzere birçok teknolojik
gelişmede “Artık bende varım.” demektedir.
En büyük değerimiz olan beşeri sermayemizle; yerli İHA
ve SİHA’lar, haberleşme ve gözlem uyduları, yerli
otomobil, jet motorlar, güdümlü füzeler, savaş gemileri,
elektronik harp sistemleri, lazer silahları, robotlar,
solunum cihazları, yerli işletim sistemleri gibi daha
sayamayacağımız geniş bir yelpazede, hayatın her
alanında yerli ve millî teknolojiler üretme kabiliyetini
kazanmamız, bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde düzenlenen
robot yarışmaları ise ülkemizde meslekî ve teknik eğitim
niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık
oluşturulması, öğrencilerimizin edindikleri bilgiyi
beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel
düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak
yetiştirilmesi adına büyük önem taşımaktadır.
Sivas Robot Yarışması’nın da çocuklarımızın ve
gençlerimizin teknolojiyi geliştirme konusundaki
heyecan, istek, azim ve kararlılıklarına büyük fayda
sağlayacağını düşünmekteyim. Bu organizasyonun
gerçekleştirilmesinde emeği ve katkısı olan tüm
kurumlarımıza teşekkür ediyor, amacına ulaşmasını
temenni ediyorum. Teknolojiye ilgi duyan tüm
gençlerimizi bu yarışmaya davet ediyor, katılımcılara
başarılar diliyorum.

Ergüven ASLAN
İl M�llî Eğ�t�m Müdürü
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Ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi çerçevesinde son
dönemde birçok önemli çalışmaya imza atılıyor. Kendi
teknolojisini üreten, bu alanda küresel piyasada söz
sahibi bir ülke olması için ülkemizin ortaya koyduğu
çalışmaları önemsiyoruz; çünkü geleceğin dünyası,
teknolojik ve dijital dönüşümü iyi analiz edip o yönde
çalışmalar ortaya koyan ülkelerin ellerinde
şekillenecektir. 
Bu gerçekten hareketle, üniversitelerin ortaya koyacağı
Ar-Ge çalışmaları da oldukça önem kazanmaktadır.
Bilimsel değer üreten, yüksek teknolojiyi ve inovasyonu
önceleyen, bulunduğu bölgeyi değiştirip dönüştüren
üniversitelerden maksimum seviyede fayda sağlamak
elzemdir. Teknoloji eğitimi adı verilen eğitimle,
toplumların teknoloji okuryazarlığını belirli düzeylere
getirmek yani arttırmak, bilimsel ve teknik eğitim,
teknolojik gelişim ve yenilikler için bilim ve teknolojiye
hâkim insan gücü sağlama ve teknoloji uzmanları
yetiştirmek üniversitelerin asli vazifeleri arasındandır. 
Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan Türkiye’nin Millî
Teknoloji Hamlesi çerçevesinde yapacağı çalışmalarda
ve küresel aktör hâline gelmesinde gençlerin katkısı
büyük olacaktır. Şehrimizin ve üniversitemizin, ülkemizin
teknolojik ve dijital dönüşümündeki rolü yadsınamaz bir
gerçektir. Ülkemiz için sadece tüketen değil üreten
insanlar olmak durumundayız. Atacağınız her adım
sizleri büyük ve güçlü Türkiye’nin ufuklarına
taşıyacaktır.

Sİ-RO 58 BAŞLIYOR...

Prof. Dr. Mehmet KUL
B�l�m ve Teknoloj� Ün�vers�tes�
Rektörü

Ülkemizin özellikle savunma ve havacılık sanayisindeki
millî teknoloji hamlesi ve bu alanda elde ettiği
uluslararası başarılar bugün hepimiz için gurur kaynağı
olmuştur. Türkiye, bilimsel yaklaşımlarla yeni teknolojiler
tasarlayan, üreten, geliştiren ve bunu dünyaya satan bir
ülkeye dönüşmektedir. Sivas Valiliğimizce düzenlenen
“Sivas Robot Yarışması’nın” da çocuklarımızın ve
gençlerimizin teknolojiyi geliştirme konusundaki
farkındalıklarına önemli katkılar sağlayacağını
düşünmekteyim. Özellikle savunma teknolojileri
konusunda ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi olarak biz de bu organizasyona gerek
teknolojik altyapımız gerekse bilimsel potansiyelimizle
her türlü katkıyı sağlayacağız. 
Teknolojiye ilgi duyan tüm gençlerimizi Sivas Robot
Yarışması’na katılmaya davet ediyor, tüm yarışmacı
takımlara başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Alim YILDIZ
Cumhur�yet Ün�vers�tes� Rektörü

Ömer KÖKÇAM
TEKNOFEST Genel Sekreter� ve
T3 Vakfı Müdürü 

Biz her ilde TEKNOFEST ortamının oluşmasını, her ilin
kendi TEKNOFEST'ini yapmasını arzuluyorduk. Sivas,
bu konuda öncü olmuş. Takip ediyorum. Sivas Robot
Yarışması (Si-Ro) ile Sivas kendi TEKNOFEST'ini
yapacaktır. Bizler de bir aksilik çıkmaz ise 14-15
Haziran 2022'de orada olarak Si-Ro'ya destek vermeyi
arzuluyoruz.
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Selçuklu ve Osmanlı'nın kadim şehri, Cumhuriyetimizin
temellerinin atıldığı Sivas'ta yapılacak olan Robot
Yarışmaları, Sivas'ın tarihî kimliğinin günümüze
yansıması olarak modern Türkiye Cumhuriyeti'nin de en
sağlam kalesi olduğunun bir nişanesidir. Günümüzde
devletler arasındaki mücadele; akıl, bilim ve teknoloji
sonucunda oluşan ekonomik güç ile yapılmaktadır. 2023
hedeflerine bilim ve teknolojideki gelişmeler ile büyük
oranda yaklaşan ülkemizi, 2053 ve 2071 vizyonuna ve
hedeflerine ulaştıracak olan gençlerimizin İHA, Yapay
Zeka, Akıllı Teknolojiler ve Robot Yarışmaları gibi
günümüzün bilim ve teknoloji alanındaki önemli
alanlarına yönlendirmek için yapılan gayreti takdir
ediyorum. TÜBİTAK olarak gençlerimizin bilim ve
teknoloji alanındaki çabalarını ortaokul ve liseden
başlayarak bütün kademelerde desteklemekteyiz. Sivas
ilinin TÜBİTAK 2204 programlarında son yıllarda artan
başarı oranını dikkatle takip etmekteyiz. Bu başarıya
kayıtsız kalmamak için TÜBİTAK 2204B Ortaokul
Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Kayseri
Bölge Sergisi'ni Sivas’ta yapmayı planlamaktayız. Sivas
ilinin bilim ve teknoloji ile anılmasına ve bu yönde
ilerlemesine vesile olan ve Sivas Robot Yarışması’nı
düzenleyen başta Sivas Valiliğimiz olmak üzere, İl Millî
Eğitim Müdürlüğümüzü içtenlikle tebrik eder, yarışmanın
gençlerimizin bilim ve teknoloji yolunda ilerlemelerine
vesile olacak bir kilometre taşı oluşturmasını temenni
ederim. En içten saygılarımla…

Sİ-RO 58 BAŞLIYOR...

Ülkemizde genel anlamda eğitimin, bunun içinde de
olmazsa olmazımız meslekî ve teknik eğitimin niteliğinin
artırılmasının salt bilgi yüklemeleri ile olmayacağını
yıllar içinde hepimiz öğrendik. Bu nedenle sadece yazılı
kaynakları okumak ve anlatmak yerine; eğitime
toplumsal bir hareket niteliği kazandırmak, toplumda bu
alanda farkındalık oluşturmak, öğrencilerin eğitim
sürecinde edindikleri bilgiyi ürüne dönüştürebilmelerine
ortam sağlamak, ürün geliştirmelerine, rekabetçi ve
girişimci ruha sahip bireyler olarak yetişmelerine katkı
sunmak artık eğitim dünyası ve bizler için bir zorunluluk
haline dönüşmüştür. Yapılacak tüm katkıların günümüz
dünyasına ve yaşadıkları çağın gelişmelerine uygun
olması için de bilim ve teknoloji temelli her türlü faaliyeti
desteklemek gerekir. Bu konudaki çalışmalar
incelendiğinde görülmüştür ki; gençlerimiz,
desteklendiklerinde ortaya çok güzel işler ve büyük
başarılar çıkarmaktadırlar. Yapılacak olan Sivas Robot
Yarışmaları (Si-Ro) hayatın pek çok alanında kendine
yer bulan önemli bir kavramın, gençlerimizin
yetiştirilmesinde ve onlara katkı sağlanmasında aynı
zamanda yukarıda bahsettiğimiz eğitimin
gereksinimlerinin yerine getirilmesinde tartışmasız çok
önemli bir adımdır. Si-Ro ilimizin teknoloji ve inovasyon
kültürüyle dönüşümünü destekleyecek, gençlerimizin
yeni dünya düzenine uygun yöntemlerle ilerlemesinde
ışık olacaktır. Emeği geçen İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün değerli çalışanlarına eğitime
katkılarından dolayı Cumhuriyet Teknokent Ekibi olarak
teşekkür ediyoruz. 

Prof. Dr. Oğuz DEMİRYÜREK
TÜBİTAK Kayser� Bölge Koord�natörü

Doç. Dr. Serdar MERCAN
Cumhur�yet Teknokent Genel Müdürü
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Val�m�z Sal�h Ayhan, “Ham�d�ye Sohbetler�”
programı kapsamında öğretmenlerle b�r
araya gelmeye devam ed�yor. Ham�d�ye
Kültür Bahçes� Şale K�tap Kafe’de düzenlenen
programda S�vas Val�l�ğ� h�mayes�nde M�llî
Eğ�t�m Müdürlüğümüzce yürütülen "Sanat
S�vas Projes�'nde” görev alan görsel sanatlar
öğretmenler� �le b�r araya geld�. 

H A M İ D İ Y E  S O H B E T L E R İ

Key�fl� b�r sohbet ortamında geçen
programda öğretmenler�n görüş, öner� ve
talepler�n� d�nleyen Val�m�z Ayhan; eğ�t�m,
kültür ve sanat alanında S�vas'ta
gerçekleşt�r�len ve hayata geç�r�lmes�
planlanan bazı projelerden de bahsett�.
"Sanat S�vas Projes�'nde” görev alan müz�k
öğretmenler� �se h�kâyeler� �le b�rl�kte
seslend�rd�kler� eserlerle müz�k z�yafet�
sundu. 
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Yıldız Dağı Yen� Sezona
'Merhaba' Ded�

Kışların çetin geçtiği şehrimizde kış ve kar genellikle
yaşattığı zorluklarla anılmıştır ancak son yıllarda Yıldız
Dağı’nda yapılan çalışmalar, yatırımlar ve yenilikler
sayesinde “Sivas’ta kışlar daha güzel!” 

Çok kısa zamanda ülkemizin en önemli kayak
merkezinden biri olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm
Merkezi; kayak pistleri, buz parkı, bungalov evleri,
güvenirliği, otel ve sosyal tesisleriyle 2021-2022
sezonunda kayak severlerle buluştu.

Ekonomik olmasının yanı sıra
sunduğu imkanlarla da çok
sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Yıldız
Dağı Kayak Merkezi'nin sezon
açılışı muhteşem görüntülere
sahne oldu. Meşale ve havai
fişek gösterisi, gece kayağı, canlı
müzik ve çok sayıda etkinlikte
kayak severler doyasına eğlendi.

Fotoğraf: S�vas Val�l�ğ� İl Basın ve Halkla İl�şk�ler Müdürlüğü Arş�v�
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Yıldız'da Sanat Fest�val�
Valimiz Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz
Ayhan'ın himayelerinde, Sivas Hizmet Vakfınca
yürütülen "Tut Elimden Projesi" kapsamında
Yıldız Dağı'nda çeşitli etkinlikler
gerçekleştirildi. Şölen  havasında geçen
etkinlikler kapsamında Muzaffer Sarısözen
Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından
resim sergisi açıldı. Öğrenciler, soğuk havaya
rağmen gerçekleştirdikleri mini konserle,
katılımcıların içini ısıttı. Etkinliklere Valimiz
Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Şube
Müdürümüz Hülya Bozbıyık, öğretmen ve
öğrenciler katıldı. İlk olarak resim sergisinin
açılışını gerçekleştiren Valimiz Salih Ayhan,
daha sonra sergiyi gezerek öğrencilerin
eserleri hakkında bilgi aldılar ve sonrasında
öğrenciler tarafından gerçekleştirilen mini
konsere katılarak öğrencilerle birlikte halay
çektiler.

Yıldız Dağı'nda 
Değerler Eğ�t�m�
Sivas Valiliği himayesinde, Milli Eğitim
Müdürlüğümüzce hayata geçirilen "2023'e
Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi"
kapsamında uygulanan "Kayak Sporunda
Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi" bu yıl da
devam ediyor. Bu kapsamda il merkezi ve
ilçelerden gelen öğrencilerimiz Yıldız Dağı Kış
Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak eğitimi
alırken öğrencilere Valimiz Salih Ayhan'ın
talimatı ile değerler eğitimi de veriliyor.
Servislerle Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm
Merkezi'ne getirilen ve üç gün boyunca misafir
edilen öğrencilerimize, gündüzleri profesyonel
eğitmenlerce kayak eğitimi verilirken
akşamları ise görevli öğretmenlerimizce
"sözünde durmak, vatan sevgisi, tarihe saygı,
çalışkanlık, yardım severlik, edep" gibi
değerler anlatılıyor.
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B�r gün tan vak�yle topraklarımıza,
�nsanlarımıza, mukaddesatımıza,
namusumuza saldırmışlardı. Dem�rden
gem�ler�, ölüm kusan s�lahları, yed� düvelden
askerler� vardı. Çanakkale Boğazı'nı geçerek
İstanbul’a varmak, namlularını Anadolu’nun
yüreğ�ne sokmak… Hançer g�b�, sonra da her
şey�m�ze çöreklenmekt� n�yetler�… İçler�nde
nereye, n�ç�n geld�ğ�n� b�lmeyen masum
zavallılar da vardı, haçlı ruhunu yüreğ�n�n
der�nl�kler�nde g�zleyenler de. B�r süre sonra
savaştığı �nsanlara saygı duyanlar da oldu,
kafataslarını memleket�ne götürecek kadar
nefret edenler de. İçler�nde savaşın çözüm
olmadığını düşünenler de vardı, başka b�r
cephede b�z�m kanımızı akıtacak olanlar da… 

ÇANAKKALE
DESTANI

Çanakkale’de saatler akıp g�derken, güneş her
sabah, kanlı b�r savaşın üzer�ne doğuyordu. Bu
küçücük toprak parçasında her gün doğumu
daha çok ölüm demekt�. Sesler, renkler, yüzler
ve düşler, ateşlenen her s�lahla yere düşüp
b�rb�r�ne karışıyordu. Çanakkale’de hayat sank�
ölümü, ölüm de yaşamı besl�yordu. Ateş
düştüğü yer� yakıyor, yanan her yerden, önce
b�r çığlık yüksel�yor sonra her yer� kısa süren
b�r sess�zl�k sarıyordu. B�r güne yüzlerce çığlık
ve yüzlerce suskunluk sığıyordu. En karanlık ve
en sess�z noktadan b�r umut, b�r düş g�b�
Mehmet’�n ses� yüksel�yordu. 
Susmadı Çanakkale… 
Yere düştükçe şeh�tler, daha da güçlend�
sank� Mehmetler… 
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Çanakkale’y� hırslar, takt�kler,
planlar ve rakamlar anlatamaz.
Çanakkale, S�vas L�ses�n�n
öğrenc�ler�n�n d�ren�ş�d�r.
Conkbayırı’nda Kayser� L�ses�
öğrenc�ler�n�n taarruzudur.
Zığındere’de Trabzon L�ses�
öğrenc�ler�n�n toprağa
düşmes�d�r.  Gel�bolu’nun en
�zbe dereler�nde S�vas İdad�s�n�n
nefesler�, en z�rveler�nde sarı
kurdeleler�n cesaret�d�r.
Kolundan yaralanmış
öğrenc�n�n kolunu keserek
savaşma azm�, yaralanıp ger�
dönen b�r er�n yüzüne yansıyan
utancıdır. Çanakkale son
nefes�nde düşman kullanmasın
d�ye tüfeğ�n� bozan komutanın
d�renc�, ölürken güleb�len er�n
metanet�d�r. Yet�m hakkı, ana
ahı, k�mses�zler�n eyvahıdır
Çanakkale. Rüzgârlarında şeh�t
nefes�, yamaçlarında gaz�
menkıbeler�d�r. Hala mezarları
olmayan, sevd�kler�ne
kavuşamayan şeh�tler�m�z�n
duasıdır. İmanın topa, tüfeğe,
dem�re ve çel�ğe �syanıdır. Yoksa
Çanakkale zaten
geç�lemeyecekt� k�! Çünkü
Çanakkale’de d�renenler,
Kosova’da Sırpsındığın’da
N�ğbolu’da savaşan kahraman
�nsanların torunları,
Mehmetlerd�… 

ı 27 | 234

Zafer kazanma hırsıyla
toprağımıza ayak basıp
arkadaşlarını, kollarını,
bacaklarını ve de canlarını
bırakıp utanarak g�tt�ler.
G�derken ölü, hasta ve
yaralılarla kayıpları 250 b�n�
buluyordu. B�z de 250 b�n
�nsan y�t�rm�şt�k. Aslında bu
rakamlar savaşın sadece
matemat�ksel yönü. 

"Sağ kolumu kaybett�m. Zararı yok. Sol kolum var. Onunla
da pekâlâ �ş göreb�l�r�m. Ben� üzen ve yen�den b�rl�ğ�me
katılarak, düşmanla çarpışmama engel olan şey, yaramın
henüz kapanmamış olmasıdır. Hastaneden çıkıp harbe
�şt�rak edemed�ğ�m �ç�n ben� mazur görünüz. Affed�n�z
komutanım." (Mehmet Çavuş'un hastaneden yazdığı
mektuptan)
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Çanakkale Savaşı’ndak�
mücadele, kırılmış kalpler�n,
çatlamış s�neler�n
mücadeles�d�r. Bu
mücadelede baba yoktur,
ab� yoktur. Onların yer�ne acı
vardır, hüzün vardır. Yen�den
yeşerecek topraklar �ç�n
yağmur yağmur gözyaşı
vardır. Sel olup çatlamış
yürekler�n ıstırabı vardır.
Hasretle geçmes� beklenen
karakışlar vardır. B�r İng�l�z
General “Gel�bolu’dak� kanlı
muharebeler, Türkler�n
ç�çeğ�n� y�y�p b�t�rd�”
d�yormuş. B�zler, cennet
müjdes� g�b� b�r baharla
gel�yoruz.

Bugün rahat döşeğ�m�z,
korkusuz uykularımız varsa,
evlatlarımızın yüzüne
utanmadan bakab�l�yorsak,
güneş her gün yen� b�r
umutla doğuyorsa
ufkumuzdan ve gece korkulu
nefeslerle bölünmüyorsa
uykumuz, bedel�n�
Çanakkale'de öğrenc�ler�m�z
ve m�llet�m�z peş�n öded�ğ�
�ç�nd�r. Dedeler torunlarına
m�ras olarak altın gümüş
değ�l, ama s�nes�nden
çıkarılan kahpe kurşunu
bıraktığı �ç�nd�r. Bu m�llet
ülkes�n�n son kales�
Çanakkale’y� korumak �ç�n
erkekçe mücadele ett�.
Kahpel�ğe kaçmadan, y�ğ�tçe,
yüreğ�yle, b�leğ�yle savaştı. 

Savaşırken cesaret�, ateşkes
anlarında da merhamet�yle
hasımlarının b�le kalpler�n�
fethett�. On beşl�ler b�r
m�llet�n b�r ümmet�n, b�r
meden�yet�n kader�n�
b�zlere emanet etm�şt�.
C�han tar�h�, vatanı uğruna
bu kadar kanını döken b�r
m�llet daha gösteremez. Bu
m�llet kadar h�çb�r m�llet
vatanına sah�p olmaya hak
kazanmamıştır. Kanlarınızla
yoğurduğunuz tepelerde
rüzgâr ebed�yete kadar bu
kutlu d�ren�ş� terennüm
edecek, mahzun vad�lerde
sütun sütun Fat�halarla
yükselen mezar taşları,
gökler� selamlayacaktır…  
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VATAN UĞRUNA
At arabalarının yeri dövercesine çıkardığı sesle,
güvercinlerle inen yağmur bütünleşince başka hiçbir
ses duyulmaz olmuştu. Etraf gri bulutlarla kaplıydı o
gün. Seksen yaşını devirmiş, zamanında Atatürk’ün
elini sıkmış olan Saadet Teyze camın kenarında
torunlarını beklemekteydi.  Düşünceleriyle
hafif bir gezintiye çıktığı
sırada bahçe kapısının o
içini ürperten gıcırtılı
sesini işitti. Gelmişlerdi…
Önlerine bir tas bulgur
pilavı ve ortaya da bir
bakraç ayran koyup
yedirip içirdikten sonra
başladılar anılarını anlat
diye tutturmaya.

-Nene, dedem cepheye
nasıl gitmişti dediydin?
-Nene nolur son bir kez
anlat. Söz veriyoz bir daha
istemeyecez.
-Hadi benim tatlı nenem!
Çocuklar böyle yapınca
dayanamayıp e biraz da
kıyamayıp, anlatıverdi
yeniden. O günü tekrar
yaşarcasına…
19 Şubat günü düşman,
boğazlara saldırmıştı.
Herkes cepheye
 çağırılmayı bekliyordu o günlerde. Biz o zamanlar
yeni evliydik. Babanız kundaktaydı daha; ama gelin
görün ki yavrularım cepheye gitmek şarttı. Gün geldi
bizim köyden adamlar da gitmeye başladı. 
Sıra acaba ne zaman dedenize gelecek diye
düşünürken o an geliverdi. Cepheye çağırılanların
isimleri bir zarfla köyün muhtarına gelirdi. Muhtar da
halkı köy meydanına toplar, sesi kısılıncaya kadar
başlardı okumaya…
-Şükrü oğlu Müslüm, Bekir oğlu İlyas, Şemsettin oğlu
Hüseyin, Hasan oğlu Süleyman… Ali oğlu Necmi…. 
Ali oğlu Necmi deyince istemsizce dizlerimin üstüne
çöktüm. Dedeniz bir koşu yanıma geldi.

-Necmi git! Vedalaşamam ben seninle. Sarılırsam
kopamam bir daha. Gör çocuğunu, öp kokla sonra da
git Necmi! 
-Saadet kalk Allah aşkına! Böyle mi gönderecen beni
cepheye?
Haklıydı dedeniz. Ama ben de korkmuştum. Henüz 

yirmi yaşına bile basmamış
bir kadındım. Kolay mıydı
bir anda eşini göndermek,
geri dönmeyeceğini bile bile
veda etmek… Ama söz
konusu vatansa, söz konusu
benim gül kokulu vatan
toprağımsa; hiç
düşünmeden sulardım
şehidimin kanıyla! Ben de
öyle yaptım. Babanız henüz
kundakta her şeyden
habersiz bir bebekken,
dedeniz daha yavrusuna
doyamamışken, şehidimin
kanıyla suladım bu
toprakları. Oradaki birçok
kadın gibi son kez gördüm
ben kocamı… Babanız kolay
büyümedi. Ben az çile
çekmedim. Ciğerimiz az
yanmadı ve vatan hiç kolay
kazanılmadı yavrularım. Bu
toprakları korumak borçtur.

Gerekirse bu yolda şehit düşersin ama vatan için her
şey mübahtır. Bunu böyle bilesiniz evlatlarım…
Beni sessizce dinledikten sonra teker teker gözlerine
baktım. Hepsinin gözleri dolmuştu. En küçük
torunum Hatice dayanamayıp önce sarıldı sonra da
ağlamaya başladı.
-Gerekirse biz de canımızı veririz ama bu toprakları
asla vermeyiz nenem!
Bu sözleri işittikten biraz sonra evlerine uğurladım
çocukları. Yağmur sepelemeye devam ediyor ve ben
de mavi gözlü bir devin gelişini, onun bitmek
bilmeyen asaletiyle bizi nasıl düştüğümüz bataklıktan
çıkardığını anımsayıp göğsümü bir kez daha
kabarttım…
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Günümüz yaşam koşullarının,
tüketim bilinçsizliğinin olumsuz
etkileri dünyamızda iklim
değişikliğine sebep olmaktadır. 
 İklim değişikliğinin sonuçları gün
geçtikçe somut olarak hayatımıza
yansımakta ve yaşanan yangınlar,
seller ve diğer doğal afetlerle
hayatımızı olumsuz olarak
etkilemektedir. Türkiye de bir süre
önce Paris İklim Anlaşması’na onay
vererek iklim değişikliği ile
mücadelede önemli bir hamle
yapmış ve bu alandaki çalışmalar hız
kazanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı
da bu konuda sorumluluk alarak, bu
konuda önemli bir adım atmış
eğitim öğretim müfredatına “iklim
değişikliği” dersinin ekleneceğini
duyurmuştur.

D U Y A R L I
G 

NES İ L

E ELECEĞ 

"ÇEVRE EĞİTİMİ" MÜFREDATINA
"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ" DE EKLENDİ

 

Millî Eğitim Bakanlığınca
ortaokulların iki kademesinde
seçmeli "çevre eğitimi" dersinin
gelecek yıldan itibaren üç kademede
"çevre eğitimi ve iklim değişikliği"
adı altında uygulanmasına karar
verildi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer,
yaptığı açıklamada Bakanlık olarak
çevre bilinci ve bu konuda
farkındalığın artırılması için çok
yönlü çalışmalar ve projeler
yürüttüklerini vurguladı. Geleceğe
dair en büyük sorun alanlarından
biri olan iklim değişikliğini önlemek
ve çevrenin korunması bilincini 
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küçük yaşlardan itibaren
öğrencilere aktarmak için Sayın
Emine Erdoğan Hanımefendi
öncülüğünde "Sıfır Atık
Projesinin” yürütüldüğünü
hatırlatan Özer, ayrıca Bakanlık
olarak Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı ile birlikte
pek çok çalışma yürüttüklerini
ifade etti.

Bakan Özer, Bakanlık olarak
‘çevre eğitimi ve iklim
değişikliği’ dersine müfredatta
daha fazla yer ayırmak için
önemli bir adım attıklarını
belirterek şunları kaydetti:
 
"Türkiye'nin Paris Anlaşması'na
taraf olmasıyla iklim değişikliği
ile mücadele için çalışmalar her
alanda hız kazandı. Millî Eğitim
Bakanlığı olarak Türkiye'nin
iklim değişikliği mücadelesinde
genç nesillerimizin daha
bilinçlenmesi için müfredatta
da önemli bir değişikliğe gittik.
Talim ve Terbiye Kurulu
toplantısında alınan kararla
2015'ten bu yana 7. veya 8.
sınıflarda haftada 2 saat seçmeli
olarak okutulan ‘çevre eğitimi’
dersi, 2022-2023 eğitim
öğretim yılından itibaren
okutulmak üzere 6 ve 7.
sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda ise
1 ya da 2 saat yine seçmeli
olarak 'çevre eğitimi ve iklim
değişikliği' adı altında
uygulanacak. Bu kapsamda
geleceğe yapılan uzun vadeli bir
yatırım olarak çevre ve iklim
değişikliği eğitimi, müfredatta
daha geniş yer bulacak." diye
belirtti.

Bu kapsamda Öğretmen Bilişim
Ağı (ÖBA) platformunda,
öğretmenlere yönelik “İklim
Değişikliği ve Çevre Eğitimi” ile
“Atık Yönetimi ve Sıfır Atık”
seminerleri verilerek bu
eğitimler sayesinde öğrencilere
ulaşmak hedeflenmiştir.

İl�m�zde Çevre
Eğ�t�m� ve Sıfır Atık
Projes� Kapsamında; 

-İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Atık
Yönetim Talimatnamesi”
hazırlanarak uygulamaya
konulmuştur.
-İl genelindeki tüm okullar ve
kurumlar “Çevre Şehircilik ve
İklim Bakanlığı Entegre Çevre
Bilgi Sistemi'ne” dahil
edilmiştir.
-Okul ve kurumlarımız “Temel
Seviye Atık Belgesi” almak için
gerekli müracaatları
yapmışlardır. (Ocak 2022 ayı
itibariyle 250 okul/kurum belge
almıştır.)
-Sıfır Atık sistemine dahil olan
okullarımız bugüne kadar 600
tonun üzerinde kâğıt ve 0.40
ton plastik malzemenin geri
dönüşüme kazandırılmasını
sağlamışlardır. Böylece su ve
enerji tasarrufu sağlanmış,
atmosfere zararlı sera gazı
salınımı ve yüzlerce ağacın
kesilmesi önlenmiştir.
-Sivas Belediyesi ile yaptığımız
iş birliği çevresinde 105 farklı
okulumuza 600 adet atık
kumbarası dağıtımı yapılmıştır.
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz
yerleşkesindeki tüm katlara
üçlü atık kumbarası
yerleştirilmiştir.
-Sivas Belediyesi tarafından
temin edilen ve başta
pansiyonlu okullarımız olmak
üzere 75 okulumuza 50 kg’lık
“Atık Yağ Kumbarası” dağıtımı
yapılmıştır.
-Sivas Belediyesinin
düzenlediği Atık Pil Toplama
yarışması kapsamında 2020
yılında 2411 kg ve 2021 yılında
ise 1474 kg (Covit-19 nedeniyle
eğitim öğretime ara verilmesi,
toplanan pil miktarının az
olmasına sebep olmuştur) pil
toplanmıştır.
-2021-2022 eğitim öğretim
yılının birinci yarıyılında İl Milli
Eğitim Müdürlüğünce 1100
öğrenciye “Sıfır Atık” konulu
eğitimler verilmiştir. 
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S İ V A S  O L G U N L A Ş M A
E N S T İ T Ü S Ü

1945’ten günümüze yaygın eğitimin
öncüsü konumunda olan
Olgunlaşma Enstitüleri, 21.
yüzyıldaki yenilikçi hamlelerle
kurumsal bir dönüşüm içine
girmiştir. Bununla birlikte,

günümüzde muhtelif illerde sayıları
24’ü bulan yeni Olgunlaşma
Enstitüleri açılmış, geleneğin farklı
bir vizyonla ele alınması
hedeflenmiştir. Bütün bu
gelişmeler, 2018 yılında Sivas’ta da
Sivas Olgunlaşma Enstitüsünün
açılmasına vesile olmuş; enstitü,

başta Sivas olmak üzere
bünyesinde bulunan Yozgat,
Erzincan gibi illerin kültürleriyle
ilgili yoğun kültürel faaliyete
başlamıştır.
Sivas Olgunlaşma Enstitüsü;

kültürel değerleri ve geleneksel
sanatları araştıran, özelliklerini

GELENEKSEL BİLGİNİN İZİNDE

 Dr. Serhat Sabri YILMAZ

bozmadan geliştiren, arşivleyen,

gelecek kuşaklara aktaran, ulusal ve
uluslararası alanlarda tanıtımını
sağlama misyonuna sahip bir
eğitim kurumudur. Bu bağlamda,

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü
geçmişle gelecek arasında köprü
kuran, sanatsal anlamda vizyonunu
kanıtlamış bir kurumdur. 
Olgunlaşma Enstitülerinin çağdaş
yorumlarda bulunarak gelenekselle
moderni sentezlemesi, geçmişi
araştırarak geleceğe yön vermesi
millî kimlik inşası için oldukça
önemlidir.
Kurum bünyesinde çalışan usta
öğreticiler tarafından geleneksel
bilginin çıraklara aktarılarak usta-

çırak ilişkisinin yaşatılması ve
nitelikli kadın istihdamına katkı
sağlanması da yine enstitülerin
hayatî önemine işaret eder. Bu

açıdan bakıldığında Sivas
Olgunlaşma Enstitüsü de Sivas
kültürü için can damarı kurumların
başında gelir.
2018 yılının haziran ayında hizmete
başlayan Sivas Olgunlaşma Enstitüsü,

bünyesinde bulunan el sanatları
teknolojisi/nakış, kuyumculuk
teknolojisi, moda tasarım teknolojisi,
müzik aletleri yapımı, sanat tasarım
ve yiyecek içecek hizmetleri
bölümleriyle çalışmalarını
sürdürmektedir. Enstitü olarak
gelenek görenekleri tanıma ve
tanıtma çalışmaları doğrultusunda
Sivas ilçeleri ve köylerine alan
araştırmaları düzenlenmekte ve
yörenin tarihî eserleri, sözlü ve yazılı
kaynakları, el sanatları, giyim kültürü,

yöresel lezzetleri vb. incelenerek arşiv
ve katalog çalışmaları
gerçekleştirilmektedir.
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üzere naht, kat’ı, minyatür ve resim

sanatlarıyla farklı kompozisyonlar hâline

dönüşmüştür. 

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü; 4 Eylül

Mahallesi Askerî Dikimevi Caddesi 16.

Sokak No: 4 adresinde, başta giyim

kuşam çalışmaları olmak üzere birçok

projeyle faaliyetlerine devam

etmektedir. Örneğin; “Hepimiz Bir

Kilimin Desenleriyiz” projesi

kapsamında Sivas Merkez ve diğer

ilçelere bağlı köylerden tespit edilen

giyim kuşam unsurları, enstitüde aslına

uygun olarak yapılmıştır. Eylül ayında

bir lansmanla tanıtılması planlanan

Sivas yöresine ait 30 geleneksel kıyafet,

ayrıca araştırma alanı tarafından

hazırlanan katalogda yer alacaktır.

Kurumun bir diğer projesi “Bozkırda

Yükselen Tarih: Divriği Ulu Cami'de" ise

dünyanın göz bebeği tarihî

eserlerimizden biri olan Divriği Ulu

Cami üzerine yapılan araştırmalar

yayımlanacak, eserdeki motifler usta

öğreticiler tarafından yorumlanarak

farklı sanatlarla sentezlenecektir. 

Sivas kültür ekonomisini yönlendirici

kurumlardan olan Sivas Olgunlaşma

Enstitüsü, çeşitli alanlarda açtığı

kurslarla da Sivaslı kadınların nitelikli

hâle gelerek ev ekonomisine katkı

sağlamalarına vesile olmakta, nitelikli

kadınların da ilgi duyduğu farklı sanat

alanlarında eğitim vermektedir.

Kurslarda başarılı bulunan bireylerin

hak ettikleri sertifikalarla çalışma

hayatında önleri açılarak ekonomik

fayda sağlanması, bu anlamda

kurumun önemini bir kez daha ortaya

koymaktadır.

Kısacası, birçok çalışmayı bir arada

yürüterek misyonuna uygun ürünler

üreten Sivas Olgunlaşma Enstitüsü,

vizyon projeleriyle gerek Türkiye’de

gerekse Sivas’ta adını sık sık

duyacağımız yaygın eğitim

kurumlarının başında geliyor. Kadim

bilginin farklı bakış açılarıyla

değerlendirilmesi, kültürel hafızanın

canlandırılması gibi etkenler,

enstitünün bu istikamette yürümesinin

esasını oluşturuyor.

Sözün özü; sandıklarda yok
olmaya yüz tutmuş maddî kültür
unsurları tespit edilip çağın
gereklerine uygun biçimde
yorumlanarak kültüre
kazandırılmakta, kadim
kültürümüzün bilinmeyen
taraflarına dikkat çekilmektedir.
Bunun yanı sıra, aslına uygun
olarak yapılan ürünler, çeşitli
projeler kapsamında
arşivlenerek katalog hâline
getirilmektedir. Kataloglama
çalışmaları sırasında maddî
kültür unsurlarına Sivas sözlü
kültürü de eşlik etmekte,

böylelikle akademik altyapısı
olan çalışmalar ortaya
çıkmaktadır.

2018’den günümüze kadar
yürütülen derleme faaliyetleri
sırasında tespit edilen bazı maddî
kültür unsurlarının daha önce
literatürde yer almayışı da Sivas
Olgunlaşma Enstitüsünün vizyon ve
misyonunu kanıtlar niteliktedir.
Tespit edilen her kültürel unsur,
usta öğreticilerin özgün
yorumlarıyla bir sanat eserine
dönüşmekte, böylelikle yeni
çalışmalara da kapı aralamaktadır.
Bununla ilgili en güzel örnek ise
2021 kasım ayında enstitü
tarafından gerçekleştirilen “Bizim
Yunus” sergisi olmuştur. Sivas
Olgunlaşma Enstitüsünün başarıyla
gerçekleştirdiği sergide Yunus
Emre’yle ilgili geleneksel bilgi,
başta tezyin ve hat sanatları olmak 
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Eleşt�rmenl�k, çev�rmenl�k, deneme yazarlığı ve şa�rl�k
yönler�yle İsmet ÖZEL’� tanıttı. Kend�s�n�n de şa�re
duyduğu �lg� sonucunda oluşan b�r�k�m�, “İsmet Özel’�n
Ş��r İkl�m�” adıyla k�taplaştırdığını bel�rterek örneğ�n�
öğrenc�ler�yle paylaştı. Şa�r�n eserler�n� anlatıp �çer�kler�
hakkında b�lg� verd�; güzel d�zeler�nden örnekler sunarak
öğrenc�lere, şa�r�n ş��r �kl�m�n� yaşattı.

İsmet ÖZEL’�n ş��rler�n�n dünya çapında olduğunu bel�rten
ŞEKER, kend�s�ne b�r masal yaratan �mge üstadının, hayat
masalını sloganlarla darmadağın etmes�n�n kend�n� en çok
etk�leyen özell�ğ� olduğunu bel�rtt�. 

“Kütüphaneler beşeriyetin hafızasıdır.” 
                                                    İlber Ortaylı

Kütüphaneler bütün hayatın dört duvar arasına
sığdırılab�ld�ğ� der�n mekânlardır. İçte olan surete nasıl
yansırsa, kütüphaneler�n de der�nl�ğ�n� yansıtan, ruha �y�
gelen b�r atmosfer� vardır. Kütüphanen�n kapısından
g�rmek dünya �le olan yorucu bağı koparır ve b�z�,
çocukluğumuzda b�l�nmeyen b�r dünyayı hayranlıkla
keşfett�ğ�m�z günlere götürür.  

Bütün b�r “beşer�yet hafızasını” ve hayatın özünü
bünyes�nde barındıran böyles� b�r mekânın günlük
hayattan kopuk, sadece k�tapların b�r�kt�r�ld�ğ� b�r mekân
olarak kalması hem bu zeng�nl�ğe hem de pırıl pırıl genç
b�r nes�le haksızlık olur. Günümüzde kütüphaneler, klas�k
mah�yetler�n�n dışında b�rer yaşam alanı hal�ne gelmeye;
yaşayan ve yaşatan mekânlar hal�ne dönüştürülmeye
çalışılmaktadır. B�zler de bu amaçla şehr�m�z�n en köklü
okullarından olan, eğ�t�m adına güzel çalışmalar yapan
S�vas L�ses� kütüphanes�nde, Türk D�l� ve Edeb�yatı
Öğretmen� Hasan Al� ŞEKER ve öğrenc�ler� �le İsmet
ÖZEL hakkında yapılan söyleş�ye konuk olduk. 

S�vas’ın yet�şt�rd�ğ� b�rçok öneml� �nsanın ve b�nlerce
öğrenc�n�n faydalandığı bu güzel mekânda Hasan Al�
ŞEKER, gençlere tatlı b�r sohbet eşl�ğ�nde İsmet ÖZEL’�,
edeb� k�ş�l�ğ�n� ve şa�re duyduğu özel �lg�n�n nasıl
başladığını anlattı.

Sivas Lisesi Kütüphanesi

Ben merd-� meydan
yan� toprağın ve kanın gürzü
güller�n b�n yıllık mezarı bended�r
yukardan bakarım efend�ler�n pusatlarına
�nsanların bütün sabahlarını merak eder�m
gök hırpalanmaktadır merakımdan
ıtır kokan ben�m yumruklarımdır
ben�m kavgamdır o, aşk d�ye tanınan.
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O hırçın, o yola gelmeyen tarafı ben� �stemeden de
olsa alıp o tarafa götürüyordu. Ben�m yaşadıklarımı
benden önce yaşayan b�r�yd� herhâlde. B�ld�ğ�m b�r
şey varsa o da �k�m�zdek� hayat çağrışımlarının aynı
olması. İk�m�z�n de hayatının bell� dönemler�nde aynı
düşüncelere teşne olması…

d�yen Hasan Al� ŞEKER, şa�r�n ruhuyla yakınlığını �fade
ett�. 

Ş�md� tekrar ne yapsam ded�rtme bana Yarabb�
taşınacak suyu göster, kırılacak odunu
kaldı bu s�l�nmez yaşamak suçu üzer�mde
b�ley�m hang� suyun sakasıyım ya Rabbelalem�n
tütmes� gereken ocak nerde?”…

Söyleş�n�n sonunda gençler de öğretmenler�ne merak
ett�kler�n� sorarak b�lg� aldılar. Bu güzel mekânda,
lezzetl� b�r edebî sohbet�n ruhumuza verd�ğ�
d�ng�nl�kle ve tekrar böyle güzel b�r ortamda b�r
araya gelme d�leğ�yle, “Onun ş��rler�, yürümek
�sted�ğ�m b�r�c�k hayat yolumdu artık.” d�yen Kıymetl�
Öğretmen�m�z Hasan Al� ŞEKER’e ve onun pırıl pırıl
öğrenc�ler�ne veda ett�k.



OTİZMİN FARKINDA OL!

Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa,
İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,
Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa,
Parmağıyla istediği şeyi göstermiyorsa,
Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa,

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da
yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir
nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin
yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi
sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Bugün, otizm spektrum bozukluğuna neyin neden
olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli
olduğuna ilişkin bulgular vardır; ancak hangi gen
ya da genlerin sorumlu olduğu henüz
bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme
yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem
genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin
etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır.

Erken Teşhisin Önemi

Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi
göstermiyorsa,
Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda
söylüyorsa,
Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa,
Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri
varsa,
Aşırı hareketli, hep kendi bildiğince
davranıyorsa,
Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,
Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra
dışı hareketler yapıyorsa,
Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı
tepki veriyorsa,

Otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir.
Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun
olarak özel eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde
ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına
alınabilmekte, gelişim sağlanabilmekte, büyük
ilerleme kaydedilmekte ve hatta bazı otizmli
çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer
arkadaşlarından farkı kalmayabilmektedir.
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İşte tam da burada erken teşhis ve özel eğitimin ne
kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Sivas’ta
otizmli öğrencilerin 3 yaşından itibaren eğitim sürecine
dahil edilmelerine imkân sağlayan Sivas Özel Eğitim
Uygulama Okulu bu alandaki sorumluluğu
üstlenmektedir. Ana sınıfından 8. sınıfa 25 şubeyi
bünyesinde bulunduran Sivas Özel Eğitim Uygulama
Okulu yenilikçi yönüyle de eğitim kalitesinin
artırılmasında büyük rol oynamaktadır. 2 yıl önce yeni
binasına taşınarak daha fazla öğrenciye eğitim verme
imkânı bulan okul, genç ve dinamik kadrosuyla da
modern bir eğitim sunmaya devam etmektedir. 

Son dönemde artan eğitim yatırımlarından hak ettiği
payı alan özel eğitim alanı, fizikî iyileştirmelerin
yanında özel eğitim öğretmeni açığının da azalmasıyla
daha kaliteli bir eğitim ortamı sunmaktadır. Diğer özel
eğitim okullarında olduğu gibi bu okulumuzda da
öğrencilerimizle birebir ilgilenebilme süresinin azami
oranda sağlanabilmesi için her sınıfta en fazla 4 öğrenci
ve 2 öğretmen ile dersler işlenmektedir. Ayrıca müzik,
görsel sanatlar, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak
bilgisi derslerinde branş öğretmenleri eşliğinde bu
dersler işlenmektedir. Özel öğrencilerimiz için her
türlü kolaylığın sağlandığı okulda taşımalı eğitim ve
yemek hizmeti ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Bünyesindeki duyu bütünleme atölyesi, görsel sanatlar
sınıfı, beden eğitimi ve spor sınıfı, müzik sınıfı,
konferans salonu, spor salonu, yemekhane gibi
bölümlerin yanında aktif hale getirilen uygulama evi ile
de eğitim çerçevesini genişletmektedir. 

Ev ortamını okula taşıyarak günlük yaşam becerilerinin
geliştirilmesine imkân sunan uygulama evi, mutfak,
banyo, yatak odası ve oturma odasından oluşmaktadır.
Öğrenciler her sınıf için düzenlenen planlama
çerçevesinde öğretmenleri ile birlikte mutfakta ailesi ile
birlikte yapabileceği etkinlikleri öğrenmektedir.
Öğrenciler öğretmenlerinin nezaretinde, mutfak
becerilerinden hamur yoğurmaya ve tost yapmaya,
bulaşık makinesini kullanmaktan kurabiye pişirmeye
kadar birçok konuda eğlenerek öğrenme imkânı
bulmaktadır. Yatağını düzeltmekten ütü yapmaya,
elektrik süpürgesini kullanmaktan çamaşır makinesiyle
çamaşır yıkamaya kadar ev ortamında yapılabilecek
tüm becerileri öğrenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin
bireysel yeteneklerini de keşfetmeyi amaçlayan
öğretmenlerimiz birçok öğrencimizin de çeşitli
alanlarda takviye kurslarla gelişimlerini
desteklemektedir. Bu kapsamda görsel sanatlar alanında
yetenekli olan bir öğrencimiz yakında kişisel resim
sergisini açmaya hazırlanmaktadır. 

Her ay bir eğitim yapılan okulda otizmde beslenme,
her ailenin otizm hakkında bilmesi gerekenler ve çeşitli
konularda eğitimler verilmiş, ikinci dönem de yine
alanında uzman kişilerce eğitimler verilmesi
planlanmıştır. 

Bu gibi etkinliklerin yanında öğrencilerimizin
sosyalleşmesi amacıyla diğer okullarla iş birliği
içerisinde programlar yapılmakta, ok atmadan at
binmeye, maç izlemekten kayak yapmaya kadar birçok
etkinlik yapılmaya devam etmektedir.



Ayrıca el sanatları kursları �le
ahşap oymacılık, rölyef, hat,
ebru, ç�n�c�l�k ve çömlekç�l�k
kursları açılarak unutulmaya
yüz tutmuş el sanatlarını yen�
kuşaklara aktarılması
planlanmaktadır. 

Kültür aktarımının daha doğru
�lerleyeb�lmes� adına usta çırak
�l�şk�s� gözet�lerek öncel�kl�
olarak Türk halk müz�ğ�
alanında yöredek� usta
sanatçılardan (Kültür Bakanlığı
halk müz�ğ� sanatçıları, Devlet
T�yatrosu sanatçıları, Devlet
Konservatuarı sanatçıları,
Eğ�t�m Fakültes� öğret�m
görevl�ler� ve mahallî sanatçılar) 

Muzaffer
Sarısözen
Kültür ve Sanatev�
/ UĞUR KAYAPINAR
Muzaffer Sarısözen ve Sanatev� Yönet�c�s�

S�vas’ın yen� caz�be merkez�
Ham�d�ye Kültür Bahçes�
�çer�s�ne �nşa ed�len Muzaffer
Sarısözen Kültür ve Sanatev�
S�vas Halk Eğ�t�m Merkez�
Müdürlüğüne bağlı b�r merkez
olarak kültüre ve sanata h�zmet
edecek b�r kuruluştur. Müz�k,
res�m, geleneksel el sanatları,
sahne sanatları atölyeler� ve
konferans salonu bulunan
sanatev�m�zde her yaştan
kurs�yere h�tap edeb�lecek
kurslar düzenleneb�lmekted�r.
Bu kurslara Halk Eğ�t�m
Merkez�nden, E-Yaygın s�stem�
üzer�nden, Kültür ve
Sanatev�nden veya kurumun
sosyal medya hesapları tak�p
ed�lerek ulaşılab�l�r. 

Yaygın eğ�t�mdek� sanatsal ve
kültürel kurs faal�yetler�n�n yanı
sıra enstrüman tanıtım günler�,
müz�k kampları, res�m serg�ler�,
halka açık konserler, söyleş�ler,
âşıklık geleneğ�n�n yaşatılacağı
etk�nl�kler g�b� b�rçok sanatsal,
kültürel ve sosyal akt�v�te
gerçekleşt�r�lmes�
düşünülmekted�r. 

destek alınarak bu alanda
�lerlemek �steyen gençlere
eğ�t�m planlamaları
yapılmaktadır. Daha sonra
geleneksel el sanatları ve sahne
sanatlarında da bu tür eğ�t�mler
ver�lecekt�r.

Küçük yaşlardak�, müz�k
alanında başarı göstereb�lecek
öğrenc�lere enstrüman tanıtım
günler� düzenlenerek çok erken 
yaşta kullanım anlamında
yetenekl� olab�leceğ� çalgılar
bel�rlenerek daha hızlı
�lerlemeler� ve akadem�k
başarılarının arttırılması
planlanmaktadır. 
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Şu anda devam eden kurslarımız
�çer�s�nde çocuklar ve yet�şk�nler
olmak üzere p�yano ve keman
kursları devam etmekted�r.
Sadece çocuklara özel ‘ ’Sanat
S�vas Projes�” kapsamında M�n�k
Renkler çalışması adı altında
�lköğret�m kademes�nde başarı
gösteren öğrenc�lere sulu boya
res�m kursu ver�lmekted�r. Bu
sayede sanat alanında
branşlaşmaya daha �lköğret�m
kademes�nden başlanması bu
alanlardak� �lerlemen�n çok hızlı
olacağı ve öğrenc�n�n d�ğer
dersler�ndek� başarısını da olumlu
etk�led�ğ� görülmekted�r.

Bu çalışma alanlarının yanı sıra
Kültür ve Sanatev�, �lde
düzenlenmes� muhtemel müz�k
kampları, res�m serg�ler�, halka
açık konserler, söyleş�ler, âşıklık
geleneğ�n�n yaşatılacağı
etk�nl�kler g�b� b�rçok sanatsal,
kültürel ve sosyal akt�v�teye ev
sah�pl�ğ� yapab�lecek altyapıya
sah�pt�r.

Sanatsever tüm 
S�vas halkını

Muzaffer Sarısözen
Kültür ve Sanatev�ne

bekl�yoruz…
 



Amaç
“İy� b�r eğ�t�mc�n�n en öneml� özell�ğ�, öğrenc�ler�n�
kend�s�n�n b�le daha önce g�tmed�ğ� yen� yerlere
götüreb�lmes�d�r.”
Koç kavramı, �nsanların performansını ve öğrenme
yeteneğ�n� gel�şt�ren, k�ş�ye özel gel�ş�m yolculuğunda,
bel�rled�ğ� amaçlar doğrultusunda harekete
geçmes�nde yol arkadaşlığı yapan profesyonel rehber;
çeş�tl� �ş durumlarına k�ş�y� hazırlayan ve farklı
perspekt�fler veren, b�r �nsanın potans�yel
performansını maks�mum sev�yeye çıkaran k�ş� olarak
�fade ed�lmekted�r. S�vas’ın �lk proje �mam hat�p l�ses�
olarak açılan İhramcızade Anadolu İmam Hat�p L�ses�
eğ�t�m koçluğu s�stem� olarak
KEVSER’� uygulamaya başlamıştır. Yunus Emre’n�n
“Söz ola kese savaşı, söz ola kest�re başı” d�zes�yle
önem�n� �fade ett�ğ� kel�meler, �nsan yaşamında çok
etk�l�d�r. Bu bağlamda öğrenc�ler�m�z�n geleceğ�n�
şek�llend�rmede öneml� b�r rol üstlenecek bu projen�n
�sm� seç�l�rken t�t�z b�r araştırma
yapılmış, Kal�tel� Eğ�t�m ve Sürekl� Etk�n Rehberl�k
�fades�n�n kısaltması olan KEVSER kel�mes�n�n ses ve
anlam bakımından uygun olduğu değerlend�r�lerek
proje adı olmasına karar ver�lm�şt�r.

KALİTELİ EĞİTİM VE SÜREKLİ ETKİN
REHBERLİK (KEVSER) PROJESİ

Faal�yetler
Proje �ç�n koçluk s�stem� araştırıldı. S�stem� uygulayan
bazı okulların ver�ler� �ncelend�. Kaynak araması
yapıldı, uygulama örnekler�, akadem�k koçluk raporları
�ncelend�. S�stem mantığı �çer�s�nde çok yönlü olarak
tasarlanan proje, on üç alt başlıktan oluşmaktadır.

DYK Kursları
Projen�n belkem�ğ�n� oluşturmaktadır. Yıl boyunca �y�
planlanan ve etk�l� b�r şek�lde sürdürülen DYK
kurslarına katılım yüzde doksanın üzer�nde
gerçekleşmekted�r.

Okul Sonrası Etütler
Hafta �ç� her gün etüt ve soru çözümü yapılmaktadır.
Öğrenc�ler randevu l�stes�ne �s�mler�n� yazarak branş
öğretmen�nden b�re b�r ders d�nleme �mkânına sah�p
olab�lmekted�r.

Akran Eğ�t�m� (Uzman Öğrenc� S�stem�)
Öğretmek, yen�den öğrenmekt�r �lkes�nden yola
çıkılarak gel�şt�r�len bu s�stemle öğrenc�ler akranlarına
ders anlatab�lmekte, b�rb�rler�ne soru sorab�lmekted�r.
Uzman öğrenc�ler�m�z özel yaka kartları taşımakta 
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kend�ler� �ç�n bel�rlenen uzman öğrenc� sınıfında
akranlarının ve alt sınıfların sorularını çözmekte,
�ht�yaç duyulan konularda rehberl�k etmekted�r.

K�tap Okuma Etk�nl�ğ� (3K)
Öğrenc�ler her hafta okul kütüphanes�nde, bel�rlenen
saatlerde kahve ve kurab�ye eşl�ğ�nde k�tap
okumaktadır. Öğrenc�ler k�taplarda kend�ler�n�
etk�leyen cümle veya bölümler� kütüphanedek� anı
defter�ne yazmaktadır. Bu etk�nl�kte k�tap müzakereler�
de bulunmaktadır.

Konu Tak�p Ç�zelgeler�
Her öğrenc� �ç�n öğret�m yılı başında tüm branşları
kapsayan b�r portfolyo dosyası hazırlanmaktadır. Her
ders�n konularının yer aldığı ç�zelgeler her branşın
öğretmen� tarafından tak�p ed�lmekte ve per�yod�k
olarak öğrenc�lere dönüt ver�lmekted�r.

Öğrenc� Değerlend�rme Günler�
Branş öğretmenler� öğrenc� değerlend�rme toplantıları
kapsamında öğrenc�lerle görüşmekte, portfolyo
dosyaları, konu tak�p ç�zelgeler� �ncelenerek düzeltme
ve öner�ler yapılmaktadır.

Deneme Sınavları
Planlı ve düzenl� deneme sınavları yapılmakta ve
sonuçlar değerlend�r�lmekted�r. İl ve ülke genel�nde
yapılan deneme sınavlarına katılım öğrenc�lere stres
yönet�m�, etk�l� zaman kullanımı, kend�ne özgü sınav
stratej�ler� gel�şt�rme g�b� b�rçok olanak sağlamaktadır.

Ders Çalışma Kampları
Ara tat�llerde ve yaz tat�l�nde tam zamanlı çalışma
kampları öğrenc�ler� mot�ve etmekte, düzenl� ders
çalışma alışkanlığı kazandırmakta, öğrenc� ve
öğretmen arasındak� �let�ş�m� de güçlend�rmekted�r.

Spor Faal�yetler�, Eğ�tsel Gez�ler
Haftada �k� gün olarak planlanan sport�f faal�yetler
sayes�nde öğrenc�ler�m�z hem z�h�nsel hem bedensel
olarak rahatlama �mkânı bulmaktadır. Eğ�tsel gez�ler
hem öğretmenler hem öğrenc�ler �ç�n b�r mot�vasyon
kaynağı olmaktadır.

KALİTELİ EĞİTİM VE SÜREKLİ ETKİN REHBERLİK (KEVSER) PROJESİ

Ulusal ve Yerel Yarışmalar
Öğrenc�ler�m�z ulusal ve uluslararası kurumların açtığı
sosyal, b�l�msel, kültürel yarışmalara katılım
konusunda teşv�k ed�lmekted�r.

İz Bırakanlar
B�r çocuğun hayatı her geçen�n �z bıraktığı b�r sayfa
g�b�d�r. Okulları da gençler�n bıraktığı �zler büyütür.
Okul kültürü oluşumu �ç�n okul kor�dorlarında
mezunların “ayak �z�” olan mezunlar kulübü
kurulmuştur. Mezunlar okula davet ed�lmekte ve
yapılan çeş�tl� etk�nl�klerle okul kültürünün gel�ş�m� ve
devamlılığı sağlanmaktadır.

Meslek Tanıtımı ve Mot�vasyon Sem�nerler�
S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes�ndek� akadem�syenler
öğrenc�lerle konferans, söyleş�, panel g�b� etk�nl�klerde
b�r araya gelmekte, b�lg� ve b�r�k�mler�n�
paylaşmaktadır.

Sonuç
“S�z� etk�leyen �nsanlar s�ze �nanan �nsanlardır.”
KEVSER projes�yle amaçlanan akadem�k koçluğu tüm
yönler�yle s�steml� b�r şek�lde uygulamaktır. Bu
çalışmayla okulumuzun terc�h ed�len, öğrenc�ler�n�n
a�d�yet duygusu yüksek, mezunlarıyla �let�ş�m� güçlü ve
gelecek perspekt�f� olan b�r okul olması hedeflenm�şt�r.
Projen�n uygulandığı �lk yılda ün�vers�teye g�r�ş sınava
katılan 67 öğrenc�n�n tamamı �lk 50 b�nl�k d�l�me
g�rm�şt�r. İlk b�nde �se 7 öğrenc�m�z bulunmaktadır.
YKS'de tüm alanlarda net ortalamaları �l ve Türk�ye
ortalamasının üstünded�r. Bundan sonrak� amaç �se
daha �y�s�n� yapmaktır.
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Eğ�t�m öğret�m sürec�n�n öneml� paydaşları arasında
eğ�t�mc�ler, öğrenc�ler ve vel�ler yer almaktadır. Bu
süreç �çer�s�nde vel�ler, okul ortamında bulunmasalar
da çocuğun gel�ş�m�ne ve hayata hazırlanmasına
d�rekt katkı sunan en öneml� sac ayaklarındandır.
Vel�ler�n eğ�t�m öğret�m sürec�ne katılımları, olumlu
destek vermeler�; öğrenc�ler�n akadem�k, sosyal ve
k�ş�sel gel�ş�mler�ne olumlu şek�lde yansımaktadır.
Buna rağmen çeş�tl� nedenlerle, bazı durumlarda bu
katılımın yeterl� sev�yede olmadığı
gözlemlenmekted�r. Vel�ler�n eğ�t�m öğret�m sürec�ne
olan �lg�s�zl�ğ�, öğrenc� başarısını olumsuz
etk�lemekted�r. Bu durum göz önünde
bulundurulduğunda öğrenc� vel�ler�n�n çocuk gel�ş�m�
ve ps�koloj�s�, eğ�t�m ve öğret�mde günümüz
dünyasında meydana gelen yen�l�kler g�b� konularda
çocuğun gel�ş�m ve eğ�t�m süreçler�yle �lg�l� b�lg� ve
b�l�nç düzeyler�n�n arttırılması; hem kend� çocukları
hem de toplumsal gel�ş�m ve �lerleme �ç�n büyük
önem taşımaktadır. 

İl�m�zde uygulan Rehberl�kte S�vas Model� (RESİM)
Projes� kapsamında eğ�t�m paydaşı olan okul
yönet�c�ler�, rehber öğretmenler ve öğretmeler�m�ze
yönel�k yapılan anket çalışmasında; pandem� ve
sonrasındak� süreçte öğrenc�lerde meydana gelen
davranış değ�ş�kl�kler� ve bu konudak� gözlemler
sorulmuştur. Kademeler arası değ�ş�kl�kler gözlense
de öğrenc�lerde sosyal becer� gel�şt�rme ve teknoloj�
bağımlılığı konularında anlamlı b�r farklılık olduğu
tesp�t ed�lm�şt�r. Öğrenc�ler�n evde serg�led�kler�
teknoloj� bağımlılığı öğrenc�y� yalnızlaştırmakta ve
öğrenc�ler�n yaşam ödevler�nden olan sosyal becer�
gel�şt�rme yeterl�l�ğ�n� kısıtladığı anlaşılmaktadır.
Tesp�t ed�len bu duruma müdahale ed�lecek �lk yer
y�ne a�le ortamı olduğundan gel�şen ve değ�şen
teknoloj� kullanımı ve etk�ler� konusunda vel�ler�n
b�lg�lend�r�lmes�, öğrenc�ler�n sosyal becer�
oluşturmasında teknoloj� bağımlılığının olumsuz
yönler� hakkında farkındalık oluşturulması amacıyla
Val�l�ğ�m�z h�mayeler�nde “Eğ�t�m Evde Başlar
Projes�” başlatılmıştır.
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Eğ�t�m Evde Başlar Projes� �le S�vas genel�nde
okul önces�, �lkokul, ortaokul ve l�se sev�yes�nde
öğren�m gören öğrenc�ler�n vel�ler� �ç�n; okul
önces� eğ�t�m�n önem�, teknoloj� bağımlılığı,
sosyal becer� gel�şt�rme, çocukların eğ�t�m
öğret�m süreçler�, çocuk gel�ş�m�, çocuk ve ergen
ps�koloj�s�, öğrenc�n�n okula devamlılığında
a�len�n rolü g�b� eğ�t�m öğret�me olumlu katkı
yapab�lecek konularda b�lg� düzeyler�n�
arttırmaya yönel�k eğ�t�m, sem�ner ve etk�nl�kler
yapılması amaçlanmaktadır.

Proje, günün �ht�yaçları ve vel�ler�n �stekler�
doğrultusunda rev�ze ed�lerek vel�ler�m�z�n
�ht�yaç duydukları tüm alanlarda eğ�t�mler�m�z
devam edecekt�r. 
Destekler�nden ve katılımlarından dolayı tüm
paydaşlarımıza teşekkür ed�yoruz.
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TÜBİTAK araştırma projeleri

yarışmalarının temel amacı,

gençlerimizi düşünmeye, gözlem

yapmaya, merak etmeye, merak

ettiklerini araştırmaya teşvik

ederek gelecekte karşılaşacakları

problemlere çözümler üretebilen;

21. yüzyıl becerilerine sahip

bireylerin yetişmesini sağlamaktır.

Bu kapsamda; TÜBİTAK 2204 B

Ortaokul Öğrencileri Araştırma

Projeleri Yarışması’nda ilimiz 2020-

2021 eğitim-öğretim yılında 145

proje başvurusu ile Kayseri

Bölgesi’nde en yüksek başvuru

sayısına sahip olmuş ve 39 proje

ile Kayseri Bölge Finali’ne katılım

sağlamıştır. Toplam 11 ödülün

alındığı Kayseri Bölge Finali’nde

aldığımız 6 birincilik ödülü ile

Türkiye Finali’ne en yüksek sayıda 

finalist gönderen iller arasına

adımızı yazdırdık. Türkiye

Finali’nde ise 1 ikincilik 2

üçüncülük ödülünü ilimize

kazandırdık. Ortaokul Öğrencileri

Araştırma Projeleri Yarışması

Bölge Sergisi ve Bölge Finali Ödül

Töreni ilk kez bu yıl ilimizde

gerçekleştirilecektir.

TÜBİTAK 2204 A Lise Öğrencileri

Araştırma Projeleri Yarışması’nda

131 başvuru yaparak, Kayseri

Bölge Finali’nde 42 proje ile katılım

sağladık. Toplam 7 ödülün alındığı

bölge finalinde birincilik ödülüne

layık görülen 4 projemiz ile Türkiye

Finali’nde ilimizi temsil ettik.

Türkiye Finalleri’nde 2 projemiz

teşvik ödülüne layık görülmüştür.

TÜBİTAK Bilim Fuarları, temel ve

ortaöğretimde bilim kültürünün

geliştirilmesine yönelik olarak

MEB’e bağlı okullarda,

BİLSEM’lerde ve Meslekî Eğitim

Merkezlerinde düzenlenen bilimsel

faaliyetlerdir. Okullarda

gerçekleştirilen fuarlarla, 5-12. sınıf

öğrencilerinin; kendi ilgileri

doğrultusunda belirledikleri

konular üzerine araştırma

yapabilecekleri, araştırmalarının

sonuçlarını sergileyebilecekleri,

eğlenerek öğrenebilecekleri bir

ortam oluşturulması

amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda; 4006-TÜBİTAK Bilim

Fuarları Destekleme Programı

2020-2021 yılında yapılan 143

başvuruda, 54 fuarımız destek

almaya hak kazanmıştır. Fuarlar

2022 bahar aylarında

gerçekleşecektir.
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Proje kapsamında görsel sanatlar
öğretmenleri ARGE çalışmaları yapmış, sınıf
öğretmenleri kendi sınıflarında yetenekli
olan öğrencileri belirlemişlerdir. Tespit
edilen öğrencilerin değerlendirmeleri görsel
sanatlar öğretmenleri tarafından yapılarak
yetenekli öğrenciler seçilmiştir Sivas il
merkezinden 1300 tane öğrenci bu
değerlendirmeye katılmış ve seçilen
öğrencilerin eğitimleri şubat ayı itibari ile
başlamıştır. Eğitim amacıyla her bir öğrenci
için kendilerine yakın olan okullar tercih
edilmiştir. Atölye çalışmaları ve sergiler
düzenlenerek çalışmaların kapsamı
genişletilecektir. Velilerle de iş birliği
yapılarak Minik Renkler      

Sivas Millî Eğitim Müdürlüğü, Sanat Sivas
Projesi kapsamında yer alan Minik Renkler
Sanat Atölyesi çalışmaları ile il merkezinde
bulunan ilkokul öğrencilerinden görsel
sanatlar alanında resim yeteneği olanları
keşfetmeyi amaçlamıştır.        

Sanat Atölyesi’nin
katkıları ve sanata
verilen değerin
artırılması
amaçlanmaktadır. 
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TİM
JANDARMA

Jandarma Genel Komutanlığı, çocuklara jandarmanın
görevlerini anlatmak ve onlara jandarmayı sevdirmek
amacıyla 13 bölümden oluşan çizgi film serisi hazırladı.
Kahraman Jandarmamız çizgi filmi, rengarenk ve
büyüleyici dünyasıyla öğrencilerimizle buluştu.
Jandarma Genel Komutanlığının hazırlattığı ve büyük
bir ekibin uzun süren çalışmalarıyla yapımı
tamamlanan “Tim Jandarma” çizgi film serisi,
jandarmanın her türlü saha ve olayda sergilediği üstün
gayret ve kahramanlıkları çocukların dilinden
anlatılıyor. Çocuk gelişimine uygun şekilde
senaryolaştırılan ve kurgulanan yapımda farklı
özelliklere sahip çocuk kahramanlardan kurulu “Tim
Jandarma” ekibi yerli ve millî savunma sanayimizin
emeği olan araçları sembolize eden insansız hava
araçlarını, Atak helikopterini, Göktürk uydusunu, Ejder
Yalçın zırhlı araçlarını kullanarak ve her zaman her
yerde hazır bekleyen güçlü ekipmanlarıyla olaydan
olaya koşarak görevlerini en güzel şekilde tamamlıyor.
Jandarmanın çalışma sahasına giren hayvanları
koruma, mahsur kalanları kurtarma, çevre ve deniz

temizliği, sanal güvenlik, Çanakkale Abidesi’nin
korunması gibi konular yer alıyor. Dünyada çok az
örneği bulunan yapım Türkiye’de ise ilk kez yapılan bir
çalışma.
Sivas İl Jandarma Komutanlığında görev yapan
personeller, Yavuz Selim İlkokulu öğrencileriyle “Tim
Jandarma” çizgi filminin ilk bölümünü izledi. Jandarma
personelleri, burada jandarmayı tanıtma ve
öğrencilerin kolluk kuvvetleri ile kaynaşmasını
sağlamak amacıyla öğrencilerle oyunlar oynayarak
çeşitli hediyeler de dağıttı.
Bu güzel ve anlamlı ziyaretleriyle, çizgi film izleme
etkinliğiyle öğrencilerin saygısını ve sevgisini kazanan
kıymetli jandarmamız, filmde anlatılan
kahramanlıklarıyla da çocukların gözünde bir kez daha
devleşti.
Öğrencilerimiz de kahraman jandarmamızın önemini,
izledikleri filmden de etkilenerek “HER ZAMAN HER
YERDE GÖREVE HAZIR BEKLEYEN JANDARMA!“ 
 sözleriyle dile getirdi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Personelleri İle
Yavuz Selim Öğrencileri,

Çizgi Filminde Buluştu
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ilçelerden
haberler

81 ÇALIKUŞU SİVAS

YILDIZ DAĞI KIŞ SPORLARI MERKEZİ
Fotoğraf: S�vas Val�l�ğ� İl Basın ve Halkla İl�şk�ler Müdürlüğü Arş�v�



 Sivas Valisi Salih Ayhan, Akıncılar Kaymakamı Salih
Kartal ve Sivas İl Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan
ile birlikte Akıncılar İlkokulu’nu ziyaret etti. Ziyarette
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde
Millî Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz
Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında okul
bünyesinde oluşturulan zenginleştirilmiş okul
kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın
eşi Sn. Emine ERDOĞAN Hanımefendi’nin
himayelerinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi"
kapsamında Altınyayla ilçesi Başyayla İlkokulu’nda
“Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak” etkinliği
düzenlendi. Öğretmen ve velilerin desteğiyle
öğrencilerimiz çevre bilinci, geri dönüşüm ve sıfır
atık konusunda farkındalık oluşturarak, çevre
koruma konusunda bilinçlendirildi.

“Gençler Ozanlarını Tanıyor Projesi” ile Divriği
ilçesinde bulunan 6 ortaokul, 6 ilkokul ve 4
lisede ilçenin kıymetli değerlerinden olan halk
ozanlarının hayatı ve eserleri tanıtılmıştır.
Düzenlenecek olan yarışmalar, etkinlik ve
seminerlerle ozanlık geleneği yaşatılmaya
çalışılmış ve genç ozanların yetişmesine katkı
sağlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığımızın başlattığı 
 “Kütüphanesiz Okul Kalamayacak Projesi"
kapsamında Doğanşar’da da kütüphanesiz
okulumuz kalmadı.
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Şehit Ahmet Karahan Meslekî ve Teknik Anadolu
Lisesi Arge ekibinde yer alan Metal Teknolojileri
alanı öğrencileri tarafından, atıl vaziyette
bulunan ahşaplar tekrar dönüştürülerek kitaplık
olarak tasarlanıyor ve değerlendirilmesi yapılan
kitaplıklar ihtiyacı olan okullara verilerek tekrar
kullanıma kazandırılıyor.

Gürün Anadolu Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler
Proje Okulunda  "Yaşamak İçin Oku-Yorum"
Projesi kapsamında gerçekleştirilen kitap okuma
müzakeresinde öğrenciler; okumuş oldukları
kitapları yorumlama ve tartışma imkânı buldu.
İlçe Kaymakamı Sn. Halil Yazıcı’nın da katıldığı
programda Kaymakam Yazıcı, eser ile ilgili duygu
ve düşüncelerini paylaştı. 

Hacı Ömer Aydoğan Anadolu İmam Hatip
Lisesinde gönüllü öğretmen ve öğrenciler kedi
sahiplenerek, ona sıcak yuva oldular.”Gardaş”
ismi verilen kedi, kendisine özel olarak
oluşturulan alanda ihtiyaçları karşılanırken,
öğrencilerde de sorumluk bilinci kazandırılması
amaçlanıyor.

''Sıfır Atık Projesi'' kapsamında Gölova ilçemiz
okullarından Şehit Sümer Deniz Çok Programlı
Anadolu Lisesinde kasa tahtaları, araç lastikleri,
eski kilim vb. geri dönüşüm malzemelerinden
faydalanılarak kitap okuma köşesi oluşturuldu.
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"Kışlar Seninle Güzel Projesi" kapsamında Sivas Valiliği
himayelerinde, İmranlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
tarafından 50 öğrenci ve 3 öğretmen ile birlikte Yıldız
Dağı Kayak Merkezi'ne gidildi. Öğrencilerimiz burada 3
gün boyunca profesyonel hocalardan ders alarak kayak
ekipmanlarını tanıyıp, pratik yaptılar. Amatör ve yarı
amatör pistte kayak yapma tecrübesi edindiler.
Etkinliğin 2. akşamında ise "Arkadaşlık-Dostluk" temalı
değerler eğitimi etkinliği yapıldı ve Müzik Öğretmenleri
Emrah Çekirge ve Burçin Bozyel'in müzik dinletisi
gerçekleşti. 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen
Yönetici Gelişimi Programı (YÖGEP) kapsamında,
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde imam
hatip okullarındaki yöneticilerin; mesleki bilgi, beceri, tutum
ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla
Sivas'ta faaliyet gerçekleştirildi. Müdürlüğümüz Din Öğretimi
Şubesi koordinesinde Mustafa Taki İmam Hatip Ortaokulu
tarafından online olarak gerçekleştirilen programa, Şube
Müdürümüz Bekir Dal ve il genelindeki imam hatip
okullarında görev yapan idareciler katıldı. Programda, Selçuk
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Zeki Aydın tarafından "Peygamberimiz Hz.
Muhammed (S.A.V.)'in insanlarla iletişimi, sosyal ilişkileri,
eğitimdeki temel ilke ve metotları ile yönetim anlayışı ve
uygulamaları" konulu konferans verildi.

Suşehri ilçemizde öğrencilerimiz biyoloji dersinde
mitoz ve mayoz bölünmeyle ilgili konuları daha
somut bir şekilde öğrenmek için kuluçka makinası
yardımıyla yumurtadan civciv ürettiler. Sürece
aktif bir şekilde katılan öğrenciler tarafından ilgiyle
karşılanan çalışma, laboratuvarı ziyaret eden diğer
öğrenciler tarafından da oldukça dikkat çekti.

Sivas Valiliği himayelerinde, İl Millî Eğitim
Müdürlüğümüzce yürütülen
#SivasİçinKitapVakti Projesi ile öğrenci,
öğretmen ve velilerimizde kitap okuma
alışkanlığı kazandırılması amaçlanıyor. Her hafta
düzenli olarak gerçekleştirilen okuma saatlerine
Kangal ilçemizden de öğrencilerimiz kitap
okuma saatine yoğun katılım sağladı.
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2021 yılının Cumhurbaşkanlığınca ''Yunus Emre
ve Türkçe Yılı'' ilan edilmesi münasebetiyle Aşık
Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde Yunus
Emre konulu tiyatro gösterisi sahnelendi. Şarkışla
Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnelediği
gösteriye ilçe protokolü, veliler ve öğrenciler
katıldı. 

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi görsel sanatlar
öğretmenleri ve aynı okulda öğrenim gören öğrenciler
tarafından Ulaş Kaymakamlığı bahçesinde bulunan
Atatürk büstü boyandı ve bahçedeki trafo binasına
“Vatan” görseli uygulaması gerçekleştirildi.

Şeyh Halil Ortaokulu il geneli “Yıldız Kızlar Bilek
Güreşi” müsabakalarında Şeyma DOĞAN Sol Kol il
birinciliği, Şura KILIÇ Sağ Kol il üçüncülüğü kazandı. 
Liseler arası bilek güreşi müsabakalarında ise; Yıldızeli
Anadolu Lisesinden katılan 4 öğrencimiz ile Yasin
YAŞİN Sağ Kolda 1.lik , Sol Kolda 1.lik, Hatice TURAN
Sol Kolda 2.lik, Mehmet ŞAHİN Sol Kolda 1.lik, Sağ
Kolda 2.lik, Mehmet KURUÇAY Sağ Kolda 3.lük, Sol
Kolda 3.lük olmak üzere toplam 7 madalya kazanmış,
Yasin YAŞİN ve Mehmet ŞAHİN Türkiye
şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak
kazanmışlardır. 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce sürdürülen Kalite Takip
Sistemi faaliyetleri bünyesinde Zara Anadolu İmam Hatip
Lisesi’nde "Okulumuzda Birileri Var" etkinliği düzenlendi.
Düzenlenen etkinlikte Hz. Mevlana, Yunus Emre ve Hacı
Bektaş Veli rolüne giren üç öğrenci sınıfları ziyaret ederek
Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Sultanüşşuara Yunus Emre
ve Hünkar Hacı Bektaş Veli hakkında tarihi açıklamalarda
bulundu. Tarihi kişilikleri ile Anadolu’nun Türk İslam
medeniyetiyle tanışmasında örneklik yapan şahsiyetlerin
hayatları hakkında bilgilerin sunulduğu etkinlikte; sınıflarda
oluşturulan panolarda inografik bilgiler verilirken özel
tasarım kitap ayraçları, tespih ve tatlı ikramı ile etkinlik
tamamlandı.
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