




Mustafa ALTINSOY
İl Milli Eğitim Müdürü

Eğitim bireylerin ve toplumların gelişimini sağlayan uzun soluklu bir süreçtir. Bu

sürecin başarıya ulaşması, eğitimi oluşturan pek çok bileşenin uyumlu bir şekilde

hareket etmesi ile mümkündür. Veli, öğrenci, öğretmen, idareciler ile eğitimi planlayan

üst kurullar bir bütünlük içerisinde hareket ederek eğitimin kalitesini ileri noktalara

taşıyabilirler. Bu anlamda Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Şubesi

bünyesinde görev yapan AR-GE birimimizin faaliyetleri son derece önemlidir. AR-GE

birimimiz koordinesinde planlanarak uygulamaya konulan çalışmalar, okullarımızda

bakanlığımızın müfredatına ek olarak öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerini

geliştirmeye yöneliktir. İlimizde yürütülen Sivas Yazarlarıyla Buluşuyor, Onlar da

Buradaydı, Veli Rehberlik Hizmeti, Rehberim Öğretmenim, Yaşayan Halk Edebiyatı, Kadı

Burhanettin Öğrenci Meclisleri, Önce Biz Okuyoruz, Sivas Robotik, Harflerin

Dünyasındayım, Sivas Temalı Liseler Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması, Yazar mısın? Şiir

ve Öykü Yarışması, ve daha pek çok proje öğrencilerimize sosyal, kültürel, duyusal ve

bilişsel alanda katkı sağlamaktır. Bizler 21. Yüzyılın hızla değişen dünyasında eğitimin

sadece etrafı duvarlarla çevrili okul mekânlarına hapsedilmeyecek kadar geniş bir

kavram olduğunun bilincindeyiz. Bunun için de hem müfredata ek projelerle hem de

müfredat dışı etkinliklerle şehrimizin ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Ayrıca

AR-GE birimimizce yürütülen faaliyetleri altı aylık bültenler yayınlayarak sizlerle

paylaşıyoruz. Hazırlanan bültenler hem faaliyetlerimizin geniş kitlere duyurularak iyi

örneklerin paylaşılması işlevini yerine getirmekte hem de bizlerin çalışmalarımıza

bütüncül olarak bakmamıza ve mevcut projelerimizi geliştirmemize imkân

sağlamaktadır. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yeni eğitim öğretim yılında yine

özgün projelerle sultan şehir Sivas’ımızın eğitimine katkı sunmaya devam edeceğiz.

Yürüttüğümüz faaliyetleri de hazırladığımız bültenlerle sizlerle paylaşacağız. Ben bu

vesile ile pek çok özgün projeyi hayata geçiren AR-GE birimimize, projelerimize sahada

destek veren fedakâr öğretmenlerimize ve idarecilerime teşekkür ediyor, hepinize saygı

ve muhabbetlerimi sunuyorum.
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Strateji geliştirme şubesinden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı veya

şube müdürüne bağlı olarak kurulan AR-GE birimi; araştırma, stratejik planlama ve kalite

geliştirme ekibi (ASKE) ve projeler ekibi (PEK) olmak üzere iki ekipten oluşur.

Araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibinin görevleri şunlardır:

a) İl millî eğitim müdürlüğünün stratejik planının hazırlanması ve uygulanması sürecini

koordine etmek.

b) İlçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurumların stratejik planlarının hazırlanmasına

rehberlik etmek.

c) İl millî eğitim müdürlüğünün performans programını (eylem planı, yıllık plan) ve faaliyet

raporunu hazırlamak.

ç) İl millî eğitim müdürlüğü stratejik planının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek,

raporlamak ve güncellemek.

d) Kurumun stratejik planı doğrultusunda kurumsal hedeflerinin gerçekleştirilmesine

yönelik araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek.

e) Bakanlık stratejik planı ve performans programının izlenmesini sağlayacak temel

göstergeleri ve hedeflerini il düzeyinde izleyerek raporlamak.

f) İl millî eğitim müdürlüğünün iş süreçlerinin çıkarılması ve iyileştirilmesi çalışmalarını

yürütmek.

g) Millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlardan hizmet alan paydaşların

memnuniyetini artıracak, vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik düzenlemeler için

araştırmalar yapmak ve sonuçlarını ilgili birimlerle paylaşmak.

ğ) MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergeleri gereğince toplam kalite

yönetimi çalışmalarının eğitim kurumları tarafından yürütülmesi sırasında onlara rehberlik

yapmak.

h) İlin eğitim araştırmaları ihtiyaç analizini yapmak, bu doğrultuda öncelikli konularda

araştırma yapmak veya üniversiteler ile iş birliği içerisinde yapılmasını sağlamak ve

sonuçlarını ilgili mercilere sunmak.
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h) İlin eğitim araştırmaları ihtiyaç analizini yapmak, bu doğrultuda öncelikli

konularda araştırma yapmak veya üniversiteler ile iş birliği içerisinde yapılmasını

sağlamak ve sonuçlarını ilgili mercilere sunmak.

ı) Eğitim ve öğretimle ilgili ilin ihtiyaç duyduğu alanlarda konferans, seminer,

sempozyum ve panel gibi toplantılar düzenlemek, toplantı sonuçlarına ait raporları ve

tebliğleri il milli eğitim müdürlüğü web sitesinde yayınlamak.

i) İlde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik projeler hazırlamak, yürütmek,

sonuçlarını raporlamak ve kamuoyuyla paylaşmak.

j) İlin araştırma ihtiyacını karşılamak için araştırmacıları teşvik etmek, desteklemek

ve araştırmacılar ile eğitim kurumları arasında koordinasyonu sağlamak.

k) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmek, bu

kapsamda yurt içi ve yurt dışında eğitim alanında araştırma geliştirme faaliyetleri

yapan üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

l) Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda yapılacak olan araştırma uygulama izinleri ile

ilgili iş ve işlemleri yürüten komisyona katılmak ve işlerin ilgili mevzuat çerçevesinde

yürütülmesini sağlamak.

Projeler Ekibinin görevleri şunlardır:

a) İl millî eğitim müdürlüğünün kurumsal kapasitesini geliştirecek ulusal, uluslararası,

bölgesel ve yerel düzeyde projeler hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını raporlamak.

b) İlçe milli eğitim müdürlükleri ile okul/kurumların, proje hazırlama, sunma ve

yürütme kapasitesini geliştirmek üzere eğitim vermek ve teknik destek sağlamak.

c) Yerel, ulusal ve uluslararası hibe fonlarını, il düzeyinde eğitim kurumlarına

tanıtmak ve bu bağlamda projeler hazırlanmasında eğitim kurumlarına teknik destek

sağlamak, sonuçlarını izlemek ve raporlamak.
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Söz konusu faaliyetlerde göstermiş oldukları gayretli çalışmalarından ötürü

idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bizlerden desteklerini esirgemeyen

yöneticilerimize bu vesileyle teşekkür ediyoruz.

GİRİŞ
OCAK AYI BÜLTENİ

Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi olarak İlimize ait bültenin sekizinci

sayısını çıkarmış bulunuyoruz.

Daha önceki yayınladığımız bültenlerimizde olduğu gibi bu bültenimizde de

ilimizde eğitimle ilgili proje, faaliyet ve iyi örneklere yer verdik.
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İYİ ÖRNEKLER
YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ2

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Orta Anadolu Bölge Ödül Töreni

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik

Ödülleri kapsamında saha incelemesini

geçerek bölge ödülü almaya hak

kazanan Sivas, Yozgat, Kırşehir,

Nevşehir ve Kayseri illerinden toplam 8

proje için ödül töreni düzenlendi.

Sivas Atatürk Kültür Merkezi

Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen

Orta Anadolu Bölge Ödül Törenine; Vali

Yardımcısı Zihni Yıldızhan, MEB

Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin

Konaklı, MEB Strateji Geliştirme

Başkanlığı Daire Başkanı Orhan Ergün

Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu, Rektör Yardımcısı Hilmi Ataseven, Milli

Eğitim Müdürümüz Mustafa Altınsoy, Nevşehir ve Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürleri ile il

milli eğitim müdür yardımcılarımız ve şube müdürlerimiz katıldı.
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İYİ ÖRNEKLER
YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ

Sivas Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Orta Anadolu Bölge

Ödül Törenine; Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, MEB Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin

Konaklı, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Orhan Ergün, Belediye Başkan

Yardımcısı Mahir Kuzucu, Rektör Yardımcısı Hilmi Ataseven, Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa

Altınsoy, Nevşehir ve Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürleri ile il milli eğitim müdür yardımcılarımız

ve şube müdürlerimiz katıldı.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü bölgedeki 8 ödülün üçünü alarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl

da bölgede en fazla ödül alan il oldu. Gazipaşa İlkokulu «UZAT ELİNİ» projesi ile, Cumhuriyet

Anadolu Lisesi «SANAT HAYATA GÜLÜMSEMEKTİR» Projesi ile ve Ulaş Vali Lütfi TUNCEL

Ortaokulu ise «DÜRÜSTLÜK DOLABI» projesi ile ödüllerini aldı.

Ödül töreni öncesinde ilimizden ve Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri illerinden gelen

proje ekipleri projelerini anlatan stantlar kurarak proje tanıtımlarını yaptılar. Proje

sahiplerinin ödül alması ile biten program il milli eğitim müdürlüğümüzün katılımcılara

öğretmen evinde verdiği yemek ile sona erdi.
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İYİ ÖRNEKLER
YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Bakanlık Ödül Töreni

Gazipaşa İlkokulu “Uzat Elini” projesi ile “Eğitim

ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” kapsamında Bakanlık

Teşvik ödülüne layık görüldü.
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İYİ ÖRNEKLER
YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ

Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda ödülünü alan proje ekibi, Okul

Müdürü Hulusi Sayıcı ile birlikte Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Altınsoy’u ziyaret etti.

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Bakanlık Ödül Töreni
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STRATEJİK PLANLAMA
ÇALIŞMALARI3

Stratejik Plan Güncelleme Çalışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı’mızın 2015-2019 Stratejik Planı Hazırlama Çalışmaları

kapsamında yapılan tüm iş ve işlemlere uygun şekilde Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-

2019 Stratejik Planı hazırlanarak yayınlanmıştır. İlçe ve kurumlarımıza stratejik plan

hazırlama çalışmalarında kendilerine gerekli rehberlik ve destek faaliyetleri verilmiştir.

Tüm ilçe ve kurumlarımızın 2015- 2019 stratejik planları uygulanabilir, gerçekçi, hedef ve

amaçlarımıza uygun bir şekilde hazırlanıp uygulanmaktadır. Stratejik planlama çalışmaları

izleme değerlendirme ve performans programı hazırlama evreleri ile devam etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2017 tarihli Stratejik Plan Güncellemesi yazısı

gereğince 16 ilçe ve Merkez ilçenin Stratejik Planı revize edilerek bakanlığa

gönderilmiştir. Bu süreçte ilçelerin düzenlediği planlar kontrol edilerek gerekli

düzeltmeler yapılmıştır.
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ARGE ÇALIŞMALARI
OKUL BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Eğitim Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Okul Bilgilendirme Toplantıları

ARGE ekibimiz tarafından ilimizde bulunan okullara Eğitim ve Öğretimde

Yenilikçilik Ödülleri, Tubitak Bilim Projeleri ve AB Projeleri konularında bilgilendirme

toplantıları yapıldı.
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ARGE ÇALIŞMALARI
OKUL BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
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ARGE ÇALIŞMALARI
PROJE MODÜLÜ

Okul Proje Takip Modülü

Okullarımızın yapmış olduğu çalışmaları izlemek ve zamanında dönütler verebilmek

amacıyla Arge birimimiz tarafından online okul proje takip formu oluşturuldu. Okullar ay

sonunda belirlenen tarih aralığında www.sivasarge.meb.gov.tr adresinden online formu

doldurarak çalışmaları hakkında bilgi vermektedir.
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ARGE ÇALIŞMALARI 
YETENEK AVCILARI

ORAN Kalkınma Ajansı, TÜZDEV ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile ortaklaşa yapılan

proje kapsamında Devlet okullarındaki destek eğitim odalarında eğitim alan özel yetenekli

öğrencilerin eğiticilerine bir haftalık eğitim yapılmıştır.

YETENEK AVCISI ÖĞRETMENLER GELİYOR!
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ARGE ÇALIŞMALARI
STEM EĞİTİMİ
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YETENEK AVCISI ÖĞRETMENLER GELİYOR!

ORAN Kalkınma Ajansı, TÜZDEV ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile ortaklaşa yapılan

proje kapsamında Devlet okullarındaki destek eğitim odalarında eğitim alan özel yetenekli

öğrencilerin eğiticilerine bir haftalık eğitim yapılmıştır.

Bu proje ile 120 sınıf öğretmenimize, özel yetenekli öğrencilerin eğitiminin temel

ilkelerini kavramalarını sağlayıcı, bu çocuklar için eğitim etkinlikleri planlamalarını

sağlayacak, öğrenci merkezli, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirici ve zevkli bir eğitim

programını oluşturarak sunabilecek, öğrencilerin farklı bakış açılarını destekleyici, ilgi ve

yeteneklerini keşfeden, onlar için mentorluk yapabilecek, tek bir kazanımı olan eğitimlerden

ziyade, bir çok kazanım hedefi olan, çeşitli çalışmaların uygulamalarını yapabilecek, ders

esnasında öğrencilerin sistematik bir takibini ve sonrasında etkin bir değerlendirmesini

yapabilmeleri için çeşitli atölyelerde eğitimler verilmiştir.



ARGE ÇALIŞMALARI
YETENEK AVCILARI

Proje ile Bilim Sanat merkezlerine giremeyen RAM ’larca tanılanmış özel yetenekli

öğrenciler için okullarda açılması zorunlu olan destek eğitim odaları bu yetiştirilmiş

öğretmenlerle daha etkin hale getirilecek öğrencilerin doğuştan getirdikleri yeteneklerini

maksimum düzeyde kullanmaları sağlanacaktır. Bu sayede özel yetenekli çocukların daha

mutlu ve daha üretken bireyler haline getirilmelerini sağlamış olacağız.

YETENEK AVCISI ÖĞRETMENLER GELİYOR!
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ARGE ÇALIŞMALARI
ARDİNUO KURSU

İlimizde görev yapan 25 Bilişim Teknolojileri öğretmenlerine Ardinuo Kursu açıldı.

Öğretmenlere Ardinuo setleri dağıtılarak kurs süresince kullanmaları sağlandı. Kurs

sonrasında öğretmenlerimiz okulları bünyesinde öğrencilerine ardinuo kuru vererek

öğrencilerimize anlatacaklar.



ARGE ÇALIŞMLARI
ARGE TOPLANTILARI

Her ayın 15’inde Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa ALTINSOY başkanlığında ilimizde 

yürütülen projeler ve faaliyetler hakkında iştişare toplantısı düzenlenmektedir.
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ARGE ÇALIŞMALARI
SCRACH KODLAMA EĞİTİMİ

Sivas Robotik Atölyesinde Yarını Kodlayanlar Eğitimi

Vodafone ve Habitat derneği tarafından projelendiren Yarını Kodlayanlar Sivas’ta

hayata geçti. Arge birimi bünyesinde kurulan Sivas Robotik Atölyesinde scrach kodlama

eğitimleri

18

eğitimleri aralık ayında başladı. 7-14 yaş aralığındaki

öğrencilerimize verilen eğitimler sayesinde öğrencilerimiz

temel kodlama becerileri kazanacak. Haftada yaklaşık 120

öğrencinin eğitim aldığı atölyemizde toplam 1000

öğrencimize eğitim vermeyi planlamaktayız. Üç haftada

390 öğrenciye eğitim verilmiştir.
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AB PROJELERİ
YETİŞKİN EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

2016-2017 eğitim öğretim döneminde kabul edilen Yetişkin Eğitiminde Yeni

Yaklaşımlar projesi kapsamında il ve ilçe halk eğitim müdürlerimiz Avrupa’daki yetişkin

eğitimi hakkında Hollanda ve Çek Cumhuriyeti’nde 15’er günlük kurslar almıştır.

19
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AB PROJERİ
YETİŞKİN EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
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AB PROJELERİ
KA 2

Outside The Classrooms: Extra-Curricular Activities (Ka2) 

Türkiye, Romanya, Letonya, Yunanistan ve İtalya ortaklı projemizde, ülkemizde, ilimizde

ve Avrupa’da uygulanan ders dışı etkinlikler yerinde incelenerek karşılaştırmalar yapılacak ve iyi

uygulamaların paylaşımı sağlanacaktır.
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AB PROJERİ
KA 1

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Uygulamalarının 

İncelenmesi (KA1)

2016-2017 teklif çağrısı döneminde başvurusu yapılan İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim

Sistemleri Ve Uygulamalarının İncelenmesi (KA1) projelerimiz kabul edilmiş olup 2017-2018

eğitim öğretim döneminde proje çalışmaları başlatılmıştır.

İlimizdeki 4 mesleki eğitim kurumunda

görev yapan toplam 16 idareci ve/veya meslek

dersi öğretmenleri İspanya ve Hollanda’da iki

haftalık iş başı gözlem ve inceleme yaparak

mesleki alanlarında kendilerini geliştirme imkanı

bulacaktır.
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YEREL PROJELER
VELİ REHBERLİK HİZMETİ

Veli Rehberlik Hizmeti Projemiz sayesinde ilimizde bulunan resmi ve özel, okul

öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımızın anne ve babalarını, çocuğunun

eğitim öğretim yaşantısı ya da gelişim dönemi problemleriyle ilgili danışmanlık hizmeti

alabileceği, alanında uzman rehber öğretmenlerimizle buluşturmayı amaçladık. Bu sayede,

çocuklarıyla doğru ve etkili bir iletişim içerisinde onların beklenti ve ihtiyaçlarını anlayarak

sorunlarına pedagojik çözüm yolu bulabilmelerini; çocukluk döneminde yaşanabilecek

zorlukların önüne geçerek onların sağlıklı, özgüven sahibi ve başarılı bireyler olmaları

yolunda önemli adımlar atılmasını sağladık.
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Bazı okullarımızda rehber öğretmenin

olmayışı, rehber öğretmen olan

okullarımızda, velilerimizin rehber

öğretmenle görüşmek için zaman

ayıramaması, bazı anne-babaların

çocuğunun problemini ifade etmekte

çekingen davranması, internetin ve

teknolojinin çok yaygın olarak kullanılması

gibi sebeplerle projemizi oluşturup anne ve babalarımıza destek hizmet vermeyi gerekli

gördük.



YEREL PROJELER
VELİ REHBERLİK HİZMETİ

Gönüllü 24 psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz, velilerimizden

gelen sorulara en kısa sürede bilimsel ve pedagojik olarak çözüm üreterek, anne-

babaların çocuklarıyla doğru ve etkili bir iletişim kurmalarına yardımcı oldular.

Anne ve babalar, sivasarge.meb.gov.tr sayfamızda

oluşturduğumuz Veli Rehberlik Hizmeti linkine giriş yaparak

üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra TC kimlik numarası ve

belirlemiş oldukları şifreyle sisteme girerek istedikleri zaman

ücretsiz ve online olarak psikolojik danışmanlık ve rehberlik

destek hizmeti alabildiler.

Sivas genelindeki resmi ve özel tüm okullarımızda projemiz hakkında

bilgilendirme toplantıları düzenleyerek ocak ayı itibariyle 1336 velimizin siteme üye olup

sunduğumuz hizmetten faydalanmasını sağladık
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YEREL PROJELER
VELİ REHBERLİK HİZMETİ

Projemizin Milli Eğitim Bakanlığımıza sunularak yaygınlaştırılmasını sağlama

yolunda çalışmalarımızı başlattık.

Türkiye’de ilk defa Sultan Şehrimiz Sivas’ta uygulanan projemiz Milli Eğitim

Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğini esas alarak ve

mahremiyet ve gizlilik ilkelerini benimseyerek hizmet vermeye devam ediyor.
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YEREL PROJELER
ÖNCE BİZ OKUYORUZ

Toplumun öncüleri olan öğretmenlerimiz fırsat

buldukları her vakit okumaya özen göstermektedirler.

Fakat bizim bu projedeki amacımız ortaklaşa hareket

ederek ayda en az bir kitabı birlikte bitirmek ve

öğrencilerimize ‘önce biz okuyoruz, sizleri de

okumaya davet ediyoruz’ mesajını vermektir.

Sivas Öğretmen Evinde Milli

Eğitim Müdürümüz başkanlığında

gerçekleştirilen tanıtım toplantısının

ardından projemiz kasım ayında

başlamıştır.
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YEREL PROJELER
ÖNCE BİZ OKUYORUZ

Projenin Kasım Ayında okunan ilk kitabını geçtiğimiz yıl

edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Sanat Ödülüne layık

görülen usta hikâyeci Mustafa Kutlu’nun Hesap Günü eseri

olarak belirlendi. Aralık ayında ise Prof. Dr. İsmail Aydoğan’ın

Kültür Temelli Eğitim kitabını meslektaşlarımızla okuduk ve sitemiz üzerinden online

değerlendirmeleri yaptık. Ocak ayında okuduğumuz Küçük Ağa kitabını

http://sivasarge.meb.gov.tr/oncebizokuyoruz/ linkinden 1679 öğretmenimiz katılarak

belirlemiştir. Diğer aylarda okunacak kitaplar da bu yolla belirlenecektir. Ayrıca yine o ayın

sonunda okunan kitapla ilgili “kendini test et linki” üzerinden ayın kitabına dair

okuyucularımıza sorular yönelterek kendilerini test etme imkanı veriyoruz.
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YEREL PROJELER
ÖNCE BİZ OKUYORUZ
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YEREL PROJELER
SİVAS ROBOTİK

saatlik başlangıç eğitimleri yaptık. Eğitimler sonunda bu öğrencilerimize sertifikalarını verdik.

Eğitimlerimizin devam etmesi ve kapsamının genişletilmesi için insan kaynağımızı güçlendirmek

adına öğretmenlerimize de eğitimler düzenleyeceğiz. Bu vesileyle eğitimlerimizi daha geniş

kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Hedeflerimiz çerçevesinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı

sonuna kadar 100 öğretmen ve 2000’den fazla öğrencimize geleceğin kapılarını açacağız. Bu

kapsamın genişletilmesi, daha fazla öğrenci ve öğretmene ulaşabilmek için her eğitim

bölgesinde bu atölyelerin oluşturulması ve öğrencilerimizin milli manevi duygularla geleceğe

yön veren “Endüstri 4.0” nesli olarak yetişmelerini sağlayacak modern çalışmaları

gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Sivas’ta Mili Eğitim Müdürlüğü olarak

bu ihtiyaç alanına yönelik çalışmalarımızı

başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışma

kapsamında Müdürlüğümüz bünyesinde öz

kaynaklarımızla “Sivas Robotik” adıyla

kodlama atölyesi oluşturduk. Bu atölyede ilk

etapta 7-14 yaş grubu öğrencilerimize

robotik kodlama dünyasının kapılarını

araladık. Bu kapsamda 350 öğrenciye 4
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YEREL PROJELER
SİVAS ROBOTİK
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YEREL PROJELER
YÖNETCİ AKADEMİSİ PROJESİ(YAP)

Yönetici Akademisi Projesi müdürlüğümüzün yönlendirme ve insan kaynakları

yönünün güçlendirilmesi, bu kaynakların verimli kullanımı ve nitelik yönünden

geliştirilmesini sağlamak amacıyla başlatılmıştır. Sürdürülebilir nitelikli eğitim hedefi

doğrultusunda projenin yaygınlaştırması ile birlikte il genelinde eğitim kalitesinin

arttırılması ayrıca öğrencilerin kendilerini uygun şekilde ifade edebilecekleri kaliteli

ortamların çoğaltılması sağlanacaktır. Kurumun kapasitesindeki bu gelişme kurumdan

hizmet alan öğrencilerin, velilerin dolayısıyla bölge halkının, hizmet alma kalitesinin

artmasına da vesile olacaktır.
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YEREL PROJELER
YÖNETİCİ AKADEMİSİ PROJESİ

Proje uygulamaları çerçevesinde ilimiz merkezde bulunan Müdürlüğümüze bağlı

kurumlara performans değerlendirme formları uygulanmaya başlanmıştır. Her dönem

sonunda yapılacak bu formlarda; “fiziki altyapı”, “hijyen”, “yönetim ve organizasyon”,

“eğitim ve öğretimde kalite”, “okul/kurum güvenliği”, “ulusal ve uluslararası projeler-

yarışmalar” konu başlıkları altında değerlendirmeler yer almaktadır. Ayrıca projenin

verimliliğini ve eğitim yöneticileri tutumlarındaki anlamlı değişiklikleri tespit etmek

amacıyla geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçekler ön test olarak uygulanmış; proje

faaliyetleri tamamlandıktan sonunda son testleri de uygulanacaktır.
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YEREL PROJELER
SİVAS YAZARLARIYLA BULUŞUYOR

Öğrencilere, Türkçeyi doğru, güzel, etkili

kullanma becerisi kazandırmak amacıyla Sivas

Yazarlarıyla Buluşuyor Projesi 3 yıldır ilimizde

uygulanmaktadır.
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YEREL PROJELER
SİVAS YAZARLARIYLA BULUŞUYOR

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Sivas merkezde yer alan okullarımızda yazar–okur

buluşması gerçekleştirilmektedir. Belirlenen yazarların kitapları söyleşiden 10 gün önce

öğrencilere dağıtılmakta, sonrasında yazarlar öğrencilerle söyleşiler yapmakta, ardından

kitaplarını imzalamaktadırlar. Bu dönem içerisinde söyleşi gerçekleştiren yazarlarımız şunlardır:
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Prof. Dr. Hüseyin AKKAYA Prof. Dr. Recep TOPARLI Prof. Dr. F. Mehmet DERVİŞOĞLU

Abdurrahman ŞEN Koray ŞERBETÇİ Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ

Zekiye ÇOBAN



YEREL PROJELER
SİVAS YAZARLARIYLA BULUŞUYOR

Proje kapsamında belirlenen 24 okulda 7 yazarla 3000 öğrencinin buluşması

sağlanmıştır. Belirlenen yazarlar öğrencilerle söyleşiler yapmışlar, ardından kitaplarını

imzalamışlardır.
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YEREL PROJELER
SİVAS YAZARLARIYLA BULUŞUYOR
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YEREL PROJELER
ONLAR DA BURADAYDI

Onlar da Buradaydı projesi ile ilimizdeki okullardan mezun olup kariyer sahibi,

başarılı ve öğrencilere rol-model olabilecek kişileri tekrar kendi okullarına getirerek

öğrencilerimizle buluşturuyoruz.
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YEREL PROJELER
ONLAR DA BURADAYDI

Okulu ziyaret eden bireyler “Başarıyı Nasıl Yakaladım?” konulu söyleşi programı

düzenlemektedirler. 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında başlattığımız projeyi üç yıldır

uygulamaktayız. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında, mesleğinde başarılı, öğrencilerimize rol

model olabilecek, Sivas'ımızın okullarından mezun olmuş 85 şahsiyeti tekrar okullarına

getirerek toplam 8.100 öğrenciyle buluşturduk. Projemiz il protokolümüzde de yoğun ilgisiyle

devam etmektedir.

Bu dönem “Onlar da Buradaydı Projesi” kapsamında söyleşi gerçekleştiren mezunlarımızdan 

bazıları şunlardır:

 Sivas Belediye Başkanı Sami AYDIN

 Gençlik Spor İl Müdürü Salim KILIÇ

 Vakıflar Bölge Müdürü Cemal KARACA

 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN

 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin AKKAYA

 Sivas Belediyesi Etik Kurulu Başkanı Faruk BAYAT
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YEREL PROJELER
ONLAR DA BURADAYDI

 İl Kültür Ve Turizm Müdürü Kadir PÜRLÜ

 Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZAYDIN

 Demiryolları Bölge Müdürü Hacı Ahmet ŞENER

 TÜDEMSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İzzet GÖZE

 Tarımsal ve Kırsal Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Muhammed Ali GENÇ
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YEREL PROJELER
YAŞAYAN HALK EDEBİYATI

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında hayata geçirdiğimiz Yaşayan Halk Edebiyatı

Projesi’ni bu yıl da uygulamaya devam ediyoruz. Projemiz kapsamında il merkezinde 23

okulumuzda Halk Edebiyatı türlerine ait örnekleri bizzat bu işin uygulayıcılarıyla

öğrencilerimize tanıtmak ve sevdirmek, öğrencilerimizin halk ozanlarımızla

kaynaşmalarını ve tanışmalarını sağlamak, Sivas’ın mümtaz şahsiyetlerinin projemiz

kapsamında tanıtılmasını sağlamak amacıyla programlar düzenlenmiştir.
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YEREL PROJELER
YAŞAYAN HALK EDEBİYATI

Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği ve

Sivas Özel Final Temel Lisesi arasında işbirliği protokolü imzalanmış, hazırlanan çalışma

takvimi ile Sivas Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği üyesi 3 halk ozanı ve Devlet Türk Halk

Müziği Korosundan 2 devlet sanatçısı okullarımızda edebiyat öğretmeni eşliğinde halk

edebiyatı türlerine örnekler vermişlerdir. Bu proje ile öğrencilerimiz geleneğimizde yer

alan pek çok sözlü anlatım türünü, halk edebiyatını icra eden âşıklarımız marifetiyle

öğrenme imkânı bulmuşlardır. Geçen yılla birlikte toplam 53 okulumuzda 6000 öğrencimiz

projeden faydalanmıştır.
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YEREL PROJELER
YAŞAYAN HALK EDEBİYATI
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YEREL PROJELER
HARFLERİN DÜNYASINDAYIM

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında başlattığımız “Harflerin Dünyasındayım” Projesini

bu yıl da uygulamaya devam ediyoruz. Proje kapsamında AR-GE birimimiz tarafından

hazırlanan özel bir yazılım ile öğrencilerimiz bir oyun atmosferinde atasözü ve

deyimlerimizi öğrenme şansı bulacaklardır.

Yarışmaya merkezde bulunan 56 okulumuz katılacak ve her okul 2 öğrenci ile temsil

edilecektir. Yarışma öncesinde e-kitapçık olarak öğrencilerimize 500 atasözü ve 500 deyim

ihtiva eden kitapçıklar hazırlanarak dağıtılmıştır. Eleme usulü ile peyderpey devam eden

yarışmamızın finali Mayıs ayı içerisinde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde

gerçekleştirilecektir.
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YEREL PROJELER
REHBERİM ÖĞRETMENİM

2016-2017 eğitim öğretim döneminde Müdürlüğümüz tarafından öğrencilerin akademik

ve sosyal becerilerini geliştirmek, ne istediğini bilen, kendini tanıyan bireyler yetiştirmek,

çevresine duyarlı, sorumluluk bilinci gelişmiş, vatan millet sevgisi ile yetişen ve geleceğin

liderleri olma potansiyeline sahip bireyler olarak yetişmesi için başlatılan “Rehberim

Öğretmenim Projesi” ile ilk sene il merkezindeki 10 pilot okulumuzda liderlik potansiyeli

yüksek 85 öğrencimiz ve bu öğrencilere rehberlik eden 30 öğretmenimizle çeşitli konferans,

seminer, film izleme ve kitap okuma etkinlikleri gerçekleştirdik
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YEREL PROJELER
REHBERİM ÖĞRETMENİM

2017-2018 eğitim öğretim döneminde de devam eden projemize 4 yeni okulumuzun

dâhil edilmesiyle birlikte toplam 105 öğrencimizin 34 öğretmen aracılığıyla birebir

öğretmen-öğrenci ilişkisi içinde akademik ve sosyal gelişimleri takip edilmekte ve

izlenmektedir. Bu kapsamda bu dönem gerçekleştirdiğimiz bazı etkinliklerimiz şunlardır;

 Proje sorumlusu tüm idareci ve öğretmenlerimizle dönem başı proje hazırlık

toplantısının yapılması,

 Farabi Gençlik Merkezi’nde film izleme etkinliğini düzenlenmesi,

 Sezai Karakoç seminerine katılım,

 Aziz Erdoğan ile “Mehmet Akif Ersoy” söyleşinin gerçekleştirilmesi,

 Prof. Dr. Kadir Özköse tarafından “Lider Genç” konferansının verilmesi.

Faaliyetleri devam etmekte olan projemiz yalnızca 2017-2018 eğitim öğretim

döneminde uygulanmayacak öğrencilerimizin eğitim gördüğü liseden mezun oluncaya kadar

gelişimleri izlenecektir.
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YEREL PROJELER
15 TEMMUZ’U ANLAT

Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen 15 Temmuz’u Anlat Kısa Öykü, Slogan

ve Resim Yarışmasında dereceye giren öğrencilere 15 Temmuz Demokrasi, Milli Birlik ve

Beraberlik Günü programında ödülleri takdim edildi. Ödül alan öğrenciler aileleri ile birlikte iki

gün ilimizde misafir edildiler. İlimizin tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı bulan öğrenciler

ve velileri programdan çok memnun kaldılar.

Kent meydanındaki programda Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen 15

Temmuz’u Anlat Kısa Öykü, Slogan ve Resim Yarışmasında dereceye giren eserler için ödül

töreni düzenlendi. 61 ilden 527 eserin katıldığı yarışmada, dereceye giren ve eserleri Buruciye

Medresesinde sergilenen öğrencilere ödüllerini Sivas Valisi Davut Gül, Garnizon Komutanı P.

Albay Mehmet Kip ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın takdim etti.
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YEREL PROJELER

15 TEMMUZ’U ANLAT
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YEREL PROJELER

15 TEMMUZ’U ANLAT
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DİĞER FAALİYETLER
ÖĞRETMENLER TİYATRO TOPLULUĞU6

Öğretmenler tiyatro topluluğu 1. Yılında 5 oyun sahneledi.

2017 yılında Sivas İl Milli Eğitim

Müdürlüğü bünyesinde Yaşar ELMAS’ın

öncülüğünde kurulan öğretmenler tiyatro

topluluğu 1.yılında 5 oyun sahneleyerek

büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Tamamı öğretmenlerden ve liseli öğrencilerden oluşan öğretmeler tiyatro

topluluğu Çanakkale’yi anlatan YÜZLEŞME / 6000, ÇÖZÜLME, SÖZ SİVAS, İl Emniyet

Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü HACİVAT-KARAGÖZ YOLDA ve son olarak Sarıkamış dramını

anlatan KARDAN HAYALLER oyunu ile büyük beğeni topladı.

49



DİĞER FAALİYETLER
ÖĞRETMENLER TİYATRO TOPLULUĞU
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DİĞER FAALİYETLER

TÜBİTAK

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 216 okulumuz proje başvurusu yapmış, TÜBİTAK

değerlendirmesi sonucu 86 okulumuzda bilim fuarı sergilenmesine karar verilmiştir.
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DİĞER FAALİYETLER
KONFERANSLAR EĞİTİMLER

İlimizdeki eğitim faaliyetlerinin kalitesini artırmak ve öğretmenlerimizin ve

öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak seminerler ve konferanslar

düzenlenmektedir. 2017/2018 eğitim öğretim yılının ilk döneminde toplam 10 konferans

düzenlenmiş konuşmacılar 3000’inin üzerinde idareci, öğretmen ve öğrenciye seminer ve

konferans faaliyetlerinde bulunmuşlardır.
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DİĞER FAALİYETLER

KONFERANSLAR EĞİTİMLER
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DİĞER FAALİYETLER
KONFERANSLAR EĞİTİMLER
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DİĞER FAALİYETLER

EĞİTİM ARAŞTIRMALARI

Sıra 

No
Kişi/Kurum Araştırma Konusu

1 Cumhuriyet Üniversitesi

Fen Bilimleri öğretmenlerinin değerlendirme uygulamaları ile öğrencilerin sınıf içi 

değerlendirme ortamına ilişkin algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi.

2
Yenişehir Anadolu Lisesi

Ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin öğle yemeklerine dair beslenme alışkanlıkları. 

3 Gazi Üniversitesi
Matematik Öğretmenlerinin Kavram yanılgılarını Gidermede Grafik Materyaller Kullanma 

Yeterliliklerinin Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması

4 Şehit Muhammed Onur Demir Anadolu Lisesi Duygusuz nesil tehlikesi; hayatın baharında olanlar ve yeni bir hayat bekleyenler.

5 Karşıyaka MTAL Meslek lisesi öğrencilerinin matematik korkusu.

6 Cumhuriyet Üniversitesi
Ortaokul öğrencilerinin akademik öz yeterlik algıları ve okuma stratejileri biliş üstü 

farkındalıkları ve okuma kaygıları.

7 Cumhuriyet Üniversitesi
Ortaokul öğrencilerinin obezite sıklığı, beslenme davranışları ve fiziksel aktivite düzeylerinin 

değerlendirilmesi.

8 Özel Sivas Bahçeşehir Fen Lisesi
Umutsuzluk ölçeği ve öz saygı ölçeğinin korelasyonu.

9 Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi
Değişen değerlerimizde yaşlı bireylerin konumu.

10
Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi Lise öğrencilerinde bilişsel esneklik yaşam doyumu ve anne baba tutumları arasındaki ilişkinin 

bazı değişkenler açısından incelenmesi. 

11
Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı konmuş okul öncesi çocuklarda yeme 

alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. 

12
Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi

1. Blogger annelerin takipçileri üzerinde yarattığı algıların incelenmesi. 2. Lise öğrencilerinde 

bilgisayar oyunlarının depresyon ve sosyal kaygıya etkilerinin incelenmesi. 3. Ailesi 

mükemmeliyetçi olan lise öğrencilerinin akademik beklentilerine karşı stres olgusunun 

incelenmesi. 4. Öğretmenlerin kadın yöneticilere yeterliliklerine karşı tutumları.

13 Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yükseköğretim öğrencilerine yönelik şiir listesi.

14 Cumhuriyet Üniversites Sivas Anaokulları Araştırma Ödevi

15 Karşıyaka MTAL

1. Özel öğretim öğrencilerinde dil seçimi

2. Ahlaki değerlerin aktarılmasında yeni bir yöntem

3. Sanal zorbalık ve çözüm yolları

4. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin kaygı düzeyi

5. Çocuk hikâyelerinde dil yanlışları ve uygulamalı bir yaklaşım

16
Prof. DR. Necati ERŞEN Sosyal Bilimler Lisesi

Ergen asiliği, dini yönelim ve anne baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Akran 

zorbalığı ve öz yeterlilik arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mesleki olgunluk ve sosyal etkinlik 

beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi.
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DİĞER FAALİYETLER
EĞİTİM ARAŞTIRMALARI

17 Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders içi yerel tarih konusundaki faaliyetleri ve 

karşılaşılan sorunlar (Sivas ili örneği).

18 Cumhuriyet Anadolu Lisesi PİSA Hedefleri.

19 Erciyes Üniversitesi
Altı-on yaş arası çocuklarda yeme davranışı ve ebeveyn beslenme tarzını 

etkileyen etmenler.

20 Necmettin Erbakan Üniversitesi
Otantik liderliğin, yöneticiye güven ve okulların değişime açıklık düzeyleri 

bakımından değerlendirilmesi.

21
Sivas BİLSEM Müdürlüğü Ortaöğretim öğrencilerinde akademik başarının özgüven üzerine etkilerinin 

incelenmesi.

22 Sivas BİLSEM Müdürlüğü
Cinsiyete dayalı kalıplaşmış bazı toplumsal önyargıların ortaöğretim öğrencileri 

üzerindeki etkilerinin sosyolojik olarak incelenmesi.

23 Karşıyaka MTAL Bir değer olarak vatan sevgisi ve kuşaklar arası değer aktarımı sorunu.

24 Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi
Öğrencilerin cep telefonu kullanma alışkanlıkları; öğrencilerin televizyon izleme 

alışkanlıkları ve topluma etkisi.

25 Cumhuriyet Üniversitesi
Ortaokullarda öğrenci başarısızlığı nedenleri ve çözüm önerileri; aile, yönetici, 

öğretmen ve öğrenci görüşleri.

26 Cumhuriyet Üniversitesi Lise ve üniversite gençliğinin değerlerinin karşılaştırılması.

27 Cumhuriyet Anadolu Lisesi Milli mücadelede Sivas'ta kahraman bir Türk kadını "Melek Reşit Hanım"

28 Cumhuriyet Üniversitesi Avrupa Birliğine ilişkin ortaokul öğrencilerinin tutumları

29 Kırıkkale Üniversitesi
İlkokul öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin, yazmaya yönelik tutumlarının 

ve yazma özyeterliliklerinin incelenmesi.

30 Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi Toplumda tüketim.

31 Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi
Yabancı uyruklu ortaöğretim öğrencilerine Türkçe öğretimi ile ilgili yaşanılan 

zorluklar ve çözüm önerileri.

32 Yenişehir Anadolu Lisesi
Ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce bilmenin önemi ve etkili ingilizce öğretimi 

konusundaki görüşleri.

33 Sivas Özel Bahçeşehir Koleji
Akran zorbalığı, psikolojik farkındalık ile psikolojik iyiliğin cinsiyet farklılığı 

açısından incelenmesi.

34 Erciyes Üniversitesi
STEAM Etkinlikleri ile 7. sınıf öğrencilerinin başarı ve tutumlarındaki değişimin 

cinsiyete göre analizi.

35 Cumhuriyet Üniversitesi Üçü Bir Yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi.
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SİVAS ARGE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı Soyadı Ayhan BÜLBÜL

Birimi Strateji Geliştirme Hizmetleri Şubesi

Görevi Milli Eğitim Müdür Yardımcısı /AR-GE Yöneticisi

Telefon 0(346) 280 5815

e-posta arge58@meb.gov.tr

Adı Soyadı Turgay DUZ
Birimi ASKE Ekibi

Görevi ASKE Ekibi Sorumlusu

Telefon 05468691995– 0(346) 280 5883

e-posta turgayduz58@gmail.com

Adı Soyadı Abdullah TUNCEL
Birimi ASKE Ekibi

Görevi ASKE Ekibi Üyesi

Telefon 05305405957  - 0(346) 280 5883

e-posta abdullahtuncel83@gmail.com

Adı Soyadı Serkan AKBULUT
Birimi ASKE Ekibi

Görevi ASKE Ekibi Üyesi

Telefon 05070091635 - 0(346) 280 5887

e-posta serkanogretmen17@gmail.com

Adı Soyadı Mehmet Fatih DOĞUYURT
Birimi ASKE Ekibi

Görevi ASKE Ekibi Üyesi

Telefon 05545815305 - 0(346) 280 5887

e-posta doguyurtfatih@hotmail.com
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Adı Soyadı Lütfi KELDAL

Birimi Strateji Geliştirme 

Görevi Şef

Telefon 0(346) 280 5878

e-posta arge58@meb.gov.tr

mailto:doguyurtfatih@hotmail.com


SİVAS ARGE
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı Soyadı Fatih AYDIN

Birimi Projeler Ekibi

Görevi Projeler Ekibi Sorumlusu

Telefon 05052918438 – 0(346) 280 5885

e-posta projeler58@hotmail.com

Adı Soyadı Ebru KAYA

Birimi Projeler Ekibi

Görevi Projeler Ekibi Üyesi

Telefon 0(346) 280 5886

e-posta projeler58@hotmail.com

Adı Soyadı Ahmet Turan ÖZYALÇIN

Birimi Projeler Ekibi

Görevi Projeler Ekibi Üyesi

Telefon 05326680241 - 0(346) 280 5886

e-posta projeler58@hotmail.com

Adı Soyadı Nurhan DEMİRHAN SERİNKEN

Birimi Projeler Ekibi

Görevi Projeler Ekibi Üyesi

Telefon 0(346) 280 5885

e-posta projeler58@hotmail.com
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Adı Soyadı Fatma CAN

Birimi Strateji Geliştirme

Görevi Memur

Telefon 0(346) 280 5880

e-posta istatistik58@meb.gov.tr




