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SUNUŞ

HER SENE DAHA İLERİYE

S�vas İl M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü olarak yen� b�r sayımızda daha s�zlerle beraber
olmanın mutluluğu �ç�ndey�z. M�llî Eğ�t�m Müdürlüğümüz, kökler� b�nlerce yıl
evvel�ne dayanan kad�m kültürümüzden aldığı güçle geleceğe güvenle bakan,
çalışan, üreten b�reyler yet�şt�rme yolunda em�n adımlarla �lerlemekted�r. Her
geçen gün güçlü öğretmen kadrosuna genç, d�nam�k, yen� eğ�t�m neferler�
katarak eğ�t�m öğret�m faal�yetler�ne hem örgün hem yaygın alanda büyük
başarılarla devam etmekted�r. Çalışmalarımız sadece �l merkez�nde değ�l on altı
�lçem�zdek� bütün �lçe M�llî Eğ�t�m Müdürlükler�m�z, İl Müdürlüğümüzdek�
bütün b�r�mler�m�z ve AR-GE b�r�m�m�zde büyük heyecanla yapılmaktadır.
Amacımız yüce m�llet�m�z�n �ht�yaç duyduğu �y� yet�şm�ş ve kend�n�
gerçekleşt�rm�ş b�reyler� en sağlıklı ortamlarda en hızlı şek�lde yet�şt�rmek çağın
gerekt�rd�ğ� b�lg� ve becer�lerle donatıp yüce devlet�m�z�n yükselmes�ne b�r
nebze olsun destek sağlamaktadır. Bu uğurda her eğ�t�m öğret�m dönem�nde
yapılan çalışmaları uygulanan yöntem ve tekn�kler� gel�şt�r�len projeler� yeterl�
görmey�p her sene tecrübeler�m�z�n üzer�ne yen�ler�n� ekleyerek az�z m�llet�m�z
�ç�n canla başla çalışmaktayız. Bu sebeple parolamız “Her Sene Daha İler�ye”
olarak hem kalpler�m�ze hem z�hn�m�ze kazınmıştır. Bu düsturdan aldığımız
güçle yardımcı personel�nden öğretmen�ne �darec� kadrosundan loj�st�k destek
ek�b�ne kadar her çalışanımız asla yorulmamaktadır. 

03

Müdürlüğümüz AR-GE çalışma
alanlarını her geçen gün daha
gen�şletmekte faal�yetler�m�ze
yardımcı olacak en ufak gel�şmeler�
seçk�n ek�b�m�z tarafından yer�nde ve
t�t�zl�kle gözlemlenmekte çalışma
faal�yetler�m�z bu gel�şmeler ışığı
altında �l�m�z �ht�yaçlarına göre
şek�llenmekted�r. Bu sebeple bu
sayımızda AR-GE çalışma alanlarımız
ve görevler�m�z bu bülten�m�zde s�z
değerl� okuyucularımızla paylaşılmıştır. 



Öte yandan �l�m�z� eğ�t�m alanında kalkındıran sayısız projeler�m�zden
tamamen bağımsız olmak üzere yepyen� b�r heyecan yepyen� b�r bakış açısıyla
val�l�ğ�m�z h�mayeler�nde “HEDEF” projem�z� ve projem�z�n �l�m�z eğ�t�m
anlayışına get�r�ler�n� de bu sayıda s�z�nle paylaşmak b�zlere heyecan
vermekted�r. “HEDEF” projem�z sayes�nde eğ�t�m anlayışımız dört tarafı duvar
olan sınıftan okul bahçeler�ne oradan okulumuzun bulunduğu mahalle, köy,
kasaba, şeh�r merkezler�ne taşmış, �nsanın yaşadığı her b�r meskende somut
olarak vücut bulmuştur. “HEDEF” projeler�m�zde eğ�t�m çember�m�z sadece
öğretmen ve öğrenc�yle sınırlı kalmayıp yardımcı personelden vel�lere herkes�
�ç�ne almıştır. Okullarımız ve öğrenc�ler�m�z kend�ler�ne bel�rled�kler�
“HEDEF”’lerle amaçlarını somut olarak hem kend�ler�ne hem yakın çevreler�ne
�fade etm�şler ve bu uğurda alkışlanacak çalışmalara müşerref olmuşlardır.
Sayın Val�m�z başta olmak üzere projem�ze destek veren her eğ�t�m
gönüllüsüne sonsuz teşekkürler�m�z� sunarız.

Bakanımız Mahmut ÖZER'�n b�zlere ışık tuttuğu yolumuzda, meslek l�seler�n�
�ç�nde yaşadığımız çağa uyarlama, meslek l�seler�n�n muhtev�yatını
güçlend�rme, toplumun saygın kuruluşları yapma çalışmalarımız hızla devam
etmekted�r. Bu gayeler perspekt�f�nde S�vas MTAL okulumuzun 62 ülken�n
katılım sağladığı uluslararası 2022 Yen�l�kç� Öğret�m ve Öğrenme ödüller�
programına katılan on proje arasına g�rmes� göğsümüzü kabartmıştır.
Sultanşeh�r MTAL okulumuzun “ÇİKOLİS” markası �le ürett�ğ� ç�kolatalar hem
ağızlarımızı hem de gönüller�m�z tatlandırmaya devam etmekte ve ülke
genel�nde büyük b�r marka olma yolunda hızla �lerlemekted�r. Okullarımızın
yaptığı bu güz�de çalışmalar �l�m�zdek� bütün meslek l�seler�ne rol model
olmaya devam etmekte burada daha sayamayacağımız b�rb�r�nden güzel
proje ve üret�mlerle S�vas �l� meslek l�seler�n�n yıldızının parladığı d�yar olmaya
devam etmekted�r. Kollarına zanaatın altın b�lez�ğ�n� geç�rmeye çalışan bütün
öğrenc�ler�m�z� ve eğ�t�mc�ler�m�z� canı gönülden tebr�k ed�yor çalışmaları,
üretmeler� gereken her konuda yanlarında olduğumuzu tüm �çtenl�ğ�m�zle
bel�rt�yoruz.
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Müdürlüğümüzün her yerde ve her ortamda eğ�t�m� daha �ler�ye taşıma
çalışmalarında kuşkusuz köy yaşam merkezler�n�n ve temel eğ�t�mde on b�n
okul çalışmalarının da aslan payı bulunmaktadır. Köy okullarımız bu projeler �le
yepyen� çehrelere bürünmekte daha modern daha sanatsal ortamlarda köy
çocuklarımız eğ�t�m faal�yetler�n� gerçekleşt�rmekteler. Bu proje �le Sultan
Şehr�m�z S�vas’ın köy okulları ve temel eğ�t�m okulları sadece bölges�nde ülkede
değ�l yakın b�r zamanda tüm dünyaya örnek olacak gel�şmeler
serg�leyeceklerd�r. Avrupa standartlarında dah� model göster�lecek eğ�t�m
ortamlarını eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ� düsturunca her öğrenc�m�ze, memleket�n en
ücra köşeler�ne b�le taşımanın gururu �çer�s�ndey�z. Sadece eğ�t�m ortamı değ�l
sanatı ve üret�m� de köy kültürüne entegre eden projeler�m�z bütün karalılığıyla
devam edecekt�r. “Köyde Eğ�t�m, Köyde Sanat, Köyde Üret�m” çalışmalarımız bu
kararlılığımızın en büyük gösterges�d�r. 
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D�ğer yandan �l�m�zde t�t�zl�kle yürütülen TÜBİTAK çalışmalarında D�yarbakır
�l�m�zde gerçekleşt�r�len Türk�ye F�naller�nde 2204 alanlarında �l�m�z�n kazandığı
ödüller ve �l�m�zde �lk kez gerçekleşt�r�len 4004 Doğa Eğ�t�m� ve B�l�m Okulları
alanında yapılan etk�nl�kler geleceğe duyduğumuz güven� fazlasıyla artırdı.
Kend� alanlarında uzman öğretmenler�m�z�n t�t�zl�kle planlayıp hazırladığı
etk�nler�n eks�ks�z ve etk�l� şek�lde gerçekleşt�r�lmes� �l�m�z�n kültür sanat
anlayışının yanında b�l�msel alanlarda da ne kadar gel�şm�ş olduğunu gözler
önüne serm�şt�r. Küresel ısınmanın ve tüket�m çılgınlığının çığ g�b� büyüdüğü
dünyamızda öğrenc�ler�m�ze doğanın dengesel bütünlüğünü koruma ve ger�
dönüşüm b�l�nc�n�n kazandırılması konusunda �l�m�zde yapılan 4004 çalışmaları
takd�re şayan b�r çalışmayla yapılmış ve beraber�nde öğrenc�ler�m�ze doğa
hakkında büyük b�r farkındalık kazandırmıştır. 



       Spor alanından a�le eğ�t�mler�ne ağaçlandırma faal�yetler�nden teknoloj�k
gel�şmelere her alanda kararlılıkla yürütülen dopdolu b�r ocak bülten�yle s�zler�
baş başa bırakırken temel �lkem�z�n son nefeste b�le �nsanın eğ�t�mden
kopmadığı düşünces�nden beslend�ğ�n� bel�rtmek �ster�z. Bu uzun ve gen�ş
çaplı alanda kend�nden em�n geleceğ�nden em�n neferler olarak her alanda
herkese yetmey� kend�m�ze amaç ed�nd�k.  B�r dahak� bültende görüşmek
üzere… B�r harfe kırk yıl değer b�çen anlayışın kırk b�n yıl h�zmetkârı olma
sedasıyla… 

Okumayı b�r alışkanlık hal�ne get�rd�ğ� kültürel ve b�l�msel gel�şm�şl�ğ�nden bell�
olan �l�m�zde okuma üzer�ne de yer�nde saymaya fırsat ver�lmem�ş okuma
alışkanlığında da daha �ler�ye anlayışıyla “Sultanşeh�r Okuyor” sloganıyla yola
çıkılmış ve okuma saatler�m�z s�stemat�k b�r bütünlüğe kavuşmuştur. Okuma
alışkanlığının yanı sıra �l�m�zde matemat�k seferberl�ğ� başlatılmıştır.
Öğretmenler�m�z STEM eğ�t�mler�ne katılmış DİSKALKULİ sem�nerler�yle
matemat�k konusunda yepyen� bakış açılarını kazanmış ve öğrenc�ler�m�ze
yöneltm�şlerd�r.
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 Ergüven ASLAN
İl M�llî Eğ�t�m Müdürü



BÖLÜM 1

ARGE BİRİMİ GÖREVLERİ

BÜLTEN HAKKINDA



ARGE BİRİMİ GÖREVLERİ
Araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibinin görevleri şunlardır:

a) İl M�llî Eğ�t�m müdürlüğünün stratej�k planının hazırlanması ve
uygulanması sürec�n� koord�ne etmek.

b) İlçe M�llî Eğ�t�m müdürlükler� ve okul/kurumların stratej�k planlarının
hazırlanmasına rehberl�k etmek.

c) İl M�llî Eğ�t�m müdürlüğünün performans programını (eylem planı, yıllık
plan) ve faal�yet raporunu hazırlamak.

ç) İl M�llî Eğ�t�m müdürlüğü stratej�k planının uygulanmasını �zlemek,
değerlend�rmek, raporlamak ve güncellemek.

d) Kurumun stratej�k planı doğrultusunda kurumsal hedefler�n�n
gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k araştırmalar yapmak ve projeler gel�şt�rmek.

e) Bakanlık stratej�k planı ve performans programının �zlenmes�n�
sağlayacak temel göstergeler� ve hedefler�n� �l düzey�nde �zleyerek
raporlamak.

f) İl M�llî Eğ�t�m müdürlüğünün �ş süreçler�n�n çıkarılması ve �y�leşt�r�lmes�
çalışmalarını yürütmek.

g) M�llî eğ�t�m müdürlükler� �le okul ve kurumlardan h�zmet alan paydaşların
memnun�yet�n� artıracak, vatandaş odaklı h�zmet anlayışına yönel�k
düzenlemeler �ç�n araştırmalar yapmak ve sonuçlarını �lg�l� b�r�mlerle
paylaşmak.

08



ARGE BİRİMİ GÖREVLERİ
Araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibinin görevleri şunlardır:

ğ) MEB Toplam Kal�te Yönet�m� Uygulama ve Ödül Yönergeler� gereğ�nce
toplam kal�te yönet�m� çalışmalarının eğ�t�m kurumları tarafından
yürütülmes� sırasında onlara rehberl�k yapmak.

h) İl�n eğ�t�m araştırmaları �ht�yaç anal�z�n� yapmak, bu doğrultuda öncel�kl�
konularda araştırma yapmak veya ün�vers�teler �le �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde
yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını �lg�l� merc�lere sunmak.

ı) Eğ�t�m ve öğret�mle �lg�l� �l�n �ht�yaç duyduğu alanlarda konferans, sem�ner,
sempozyum ve panel g�b� toplantılar düzenlemek, toplantı sonuçlarına a�t
raporları ve tebl�ğler� �l m�llî eğ�t�m müdürlüğü web s�tes�nde yayınlamak.

�) İlde eğ�t�m kal�tes�n�n artırılmasına yönel�k projeler hazırlamak, yürütmek,
sonuçlarını raporlamak ve kamuoyuyla paylaşmak.

j) İl�n araştırma �ht�yacını karşılamak �ç�n araştırmacıları teşv�k etmek,
desteklemek ve araştırmacılar �le eğ�t�m kurumları arasında koord�nasyonu
sağlamak.

k) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğ�t�m alanındak� gel�şmeler� tak�p etmek,
bu kapsamda yurt �ç� ve yurt dışında eğ�t�m alanında araştırma gel�şt�rme
faal�yetler� yapan ün�vers�teler ve d�ğer kurum ve kuruluşlarla �ş b�rl�ğ�
yapmak.

l) Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda yapılacak olan araştırma uygulama
�z�nler� �le �lg�l� �ş ve �şlemler� yürüten kom�syona katılmak ve �şler�n �lg�l�
mevzuat çerçeves�nde yürütülmes�n� sağlamak.
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ARGE BİRİMİ GÖREVLERİ
Projeler Ekibinin görevleri şunlardır:

a) İl m�llî eğ�t�m müdürlüğünün kurumsal kapas�tes�n� gel�şt�recek ulusal,
uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde projeler hazırlamak, yürütmek ve
sonuçlarını raporlamak.

b) İlçe m�llî eğ�t�m müdürlükler� �le okul/kurumların, proje hazırlama, sunma
ve yürütme kapas�tes�n� gel�şt�rmek üzere eğ�t�m vermek ve tekn�k destek
sağlamak. 

c) Yerel, ulusal ve uluslararası h�be fonlarını, �l düzey�nde eğ�t�m kurumlarına
tanıtmak ve bu bağlamda projeler hazırlanmasında eğ�t�m kurumlarına
tekn�k destek sağlamak, sonuçlarını �zlemek ve raporlamak. 

ç) AB sürec�nde yapılacak uyum çalışmalarına �l düzey�nde destek vermek. 

d) İl düzey�ndek� eğ�t�m kurumlarında uygulanan projelerle �lg�l� ver�
toplamak ve raporlamak.
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OCAK AYI BÜLTENİ HAKKINDA

    S�vas M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü AR-GE B�r�m� olarak �l�m�ze a�t bülten�n on
sek�z�nc� sayısını çıkarmış bulunuyoruz.

      Daha öncek� yayınladığımız bültenler�m�zde olduğu g�b� bu bülten�m�zde
de  �l�m�zde eğ�t�mle �lg�l� proje, faal�yet ve �y� örneklere yer verd�k.

   Söz konusu faal�yetlerde gösterm�ş oldukları gayretl� çalışmalarından
ötürü �darec�ler�m�ze, öğretmenler�m�ze, öğrenc�ler�m�ze ve b�zlerden
destekler�n� es�rgemeyen yönet�c�ler�m�ze bu ves�le �le teşekkür ed�yoruz.
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BÖLÜM 2

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER



HEDEF, HER SENE DAHA İLERİYE...

S�vas Val�l�ğ� h�mayes�nde M�llî Eğ�t�m Müdürlüğümüzce hayata geç�r�len
HEDEF Projes� �ç�n tanıtım programı düzenlend�. Programa Val�m�z Yılmaz
Ş�mşek, Beled�ye Başkanı H�lm� B�lg�n, B�l�m ve Teknoloj� Ün�vers�tes� Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Kul, Val� Yardımcıları Şak�r Öner Öztürk, Kad�r Algın, Adem
Taşpınar, MEB Tal�m ve Terb�ye Kurulu Başkanlığı Ders K�tapları ve Öğret�m
Materyaller� Da�re Başkanı Mehmet Sal�h Canbal, M�llî Eğ�t�m Müdürümüz
Ergüven Aslan, �lçe kaymakamları, kurum �l müdürler�, �lçe m�llî eğ�t�m
müdürler�, kurum �darec�ler�m�z, okul müdürler� ve öğrenc�ler katıldı.
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ŞİMŞEK; "HEDEF PROJESİ, BİR
KİLOMETRE TAŞI OLACAK"

HEDEF Projes� oluşturulurken eğ�t�m�n
tüm yönler�yle anal�z ed�ld�ğ�ne d�kkat
çeken Aslan, LGS ve YKS ver�ler�
ışığında okul okul, ders ders yapılan
başarı anal�zler�, öğretmen ve okul
�darec�ler�n�n görüş ve öner�ler� �le
yürütülen kapsamlı çalışmalar ışığında
HEDEF Projes� şek�llenm�şt�r. 

HEDEF Projes� �le öğrenc�ler�m�z�n
kend�ler�n� tanımalarını sağlamayı
amaçlıyoruz. Öğrenc�ler�m�z�n görsel,
�ş�tsel, b�l�şsel ve z�h�nsel becer�ler�n�
gel�şt�rerek bu hayatta kend�ler�yle var
olmalarını arzuluyoruz. Bu projelerle
öğrenc�ler�m�z� akranlarıyla yarıştırmayı
değ�l dünüyle yarıştırmaya çalışıyoruz. 
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2022 YENİLİKÇİ ÖĞRETİM
VE ÖĞRENME ÖDÜLLERİ

S�vas Meslek� ve Tekn�k Anadolu
L�ses�nce hayata geç�r�len; "Okulda
Eğ�t�m, İşyer�nde Güvenl�k" AB
Projes�, Avrupa Eğ�t�m Vakfı (ETF)
uluslararası jür�s� tarafından
düzenlenen; "2022 Yen�l�kç� Öğret�m
ve Öğrenme Ödüller�" katıldı. 

62 ülken�n katılımı �le gerçekleşt�r�len
halk oylamasına f�nale çıkma başarısı
gösteren 10 proje katıldı. Jür� tarafından
�lk �k� proje bel�rlen�rken üçüncü proje
�se halk oylaması �le seç�ld�. S�vas
Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�;
"Okulda Eğ�t�m, İşyer�nde Güvenl�k"
projes� �le halk oylamasında en çok oyu
alan �k�nc� proje oldu

Sivas MTAL bünyesinde hayata geçirilen; "Okulda Eğitim,
İşyerinde Güvenlik" AB Projesi, Dünya Çalışma Örgütü Uluslar
Arası Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen "Sanal Gerçeklik
öğrenme Kampı"nda büyük ilgi gördü.
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ÇİKOLİS'İN BAŞARI HİKÂYESİ,
MESLEK LİSELERİNE MODEL
OLMAYA DEVAM EDİYOR...
MEB ÖBA Öğretmen-Yönet�c� Hareketl�l�k
Programı kapsamında S�vas'ta düzenlenen;
"Döner Sermaye Kapsamında Ç�kolata
İmalat Sürec� ve Ürünler�n T�car� Hale
Get�r�lmes� Öğretmen Hareketl�l�k
Programı" �k�nc� eğ�t�m çalışması
gerçekleşt�. ÖBA Öğretmen-Yönet�c�
Hareketl�l�k Programına "Eğ�t�m Merkez�"
olarak kabul ed�len S�vas Sultanşeh�r
MTAL'de düzenlenen eğ�t�m programı; 28-
30 Kasım tar�hler� arasında İstanbul, Aydın,
Karaman, Afyonkarah�sar, Balıkes�r, N�ğde,
Elazığ, Van, Kahramanmaraş ve Sakarya
�ller�nden y�yecek �çecek h�zmetler� alanı
bulunan okullarda görev yapan öğretmen
ve yönet�c�ler�n katılımı �le gerçekleşt�r�ld�.
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BÖLÜM 3

STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI

 



    M�llî Eğ�t�m Bakanlığımızın 2019-2023 stratej�k planı hazırlama
çalışmaları kapsamında yapılan tüm �ş ve �şlemlere uygun şek�lde S�vas
M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü 2019-2023 Stratej�k Planı hazırlanarak
yayınlanmıştır. İlçe ve kurumlarımıza stratej�k plan hazırlama
çalışmalarında gerekl� rehberl�k ve destek sağlanmıştır. Stratej�k Planlama
çalışmaları �zleme değerlend�rme ve performans programı hazırlama
aşamaları �le sürdürülmekted�r.

            Yen� dönemde yapılacak 2024-2028 Stratej�k Plan çalışmalarımız
M�llî Eğ�t�m Bakanlığı'mızın planlamasına göre düzenlenecekt�r.

STRATEJİK  PLAN  ÇALIŞMALARI
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BÖLÜM 4

TEMEL EĞİTİMDE 10BİN OKUL

KÖY YAŞAM MERKEZLERİ



SİVAS'TA EĞİTİMİN TEMELİ, "TEMEL EĞİTİMDE 10 BİN OKUL
PROJESİ" İLE GÜÇLENDİ.
M�llî Eğ�t�m Bakanlığınca okullar arası başarı ve �mkân farklılıklarını azaltmak
ve eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�n� güçlend�rmek amacıyla hayata geç�r�len "Temel
Eğ�t�mde 10 B�n Okul Projes�" tamamlandı.
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S�vas'ta proje kapsamına g�ren
okullarımıza; onarım, genel
donatım, donatım malzemes� ve
teknoloj� desteğ� sağlanırken,
öğretmen, okul �darec�ler�, öğrenc�
ve vel�ler�n katılımı �le çok sayıda
etk�nl�k ve eğ�t�m faal�yet�
gerçekleşt�r�ld�.

S�vas'ta "Temel Eğ�t�mde 10 B�n
Okul Projes�" kapsamına g�ren 86
okul eğ�t�m gören 10 b�n 830
öğrenc� ve 720 öğretmen�n, okul
�darec�ler� ve vel�lerle b�rl�kte
gerçekleşt�r�len çalışmalara katılımı
sağlandı. Proje kapsamında S�vas'ta
5 yaş okullaşma oranının yüzde
97'ye çıkarıldı.



Bakanlık tarafından gönder�len m�lyonlarca l�ralık ödenekle, okulların bakım ve
onarımlarının yapılmasının yanı sıra, teknoloj�k altyapı ve donanımları
�y�leşt�r�ld� ve donatım malzemes� desteğ� sağlandı.

"Temel Eğ�t�mde 10 B�n Okul Projes�" kapsamında S�vas'a yen� anaokulları
kazandırılırken, yen� açılan ana sınıfları �le b�rl�kte okul önces�ndek� okullaşma
oranının da üst sev�yelere çıkarıldı. Her çocuğun en az b�r yıl okul önces�
eğ�t�m� alarak �lkokula başlaması hedef�yle "Gez�c� Öğretmen Sınıfı" ve "Taşıma
Merkez� Anasınıfı" uygulamaları gerçekleşt�r�ld�, bu uygulamalardan 14 köyde
80 öğrenc� faydalandı.

21

Okul Önces� Eğ�t�mde Beslenme
Desteğ� uygulaması kapsamında 
 2's� �l merkez�nde, �k�s� 
 Suşehr�'nde olmak üzere 4
okulda 143 öğrenc�ye b�r öğünlük
beslenme desteğ� sağlandı.

Proje kapsamında yer alan
okullarımızda özel eğ�t�m �ht�yacı olan
öğrenc�ler�m�z�n eğ�t�m h�zmetler�nden
en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla
özel araç gereçler �le eğ�t�m materyaller�
sağlanarak 86 Destek Eğ�t�m Odası
oluşturuldu.



KÖYDE EĞİTİM, KÖYDE SANAT, KÖYDE ÜRETİM...

Köy Yaşam Merkezler�, 7'den
70'e herkese eğ�t�m �mkânı
sunarken, sosyal etk�nl�k ve
faal�yetlerle de köylere renk
katıyor. Vatandaşlar, kurs
faal�yetler� �le üret�me teşv�k
ed�l�rken, b�l�nçl� üret�mle a�le ve
ülke ekonom�s�ne de katkı
sağlıyor.

22

Köy Yaşam Merkezler�n�n öğrenc�ler�n
kend� köyünde eğ�t�m �mkânlarından
faydalanması açısından çok öneml�d�r.
Bunun yanı sıra açılan kurs ve faal�yetler
�le köyler �ç�n adeta b�r kültür merkez�
konumuna gelm�şt�r. Köy Yaşam
Merkezler�nde oluşturulan ana sınıflarında
en az 5 öğrenc�ye, �lkokulda �se öğrenc�
sayısına bakılmaksızın eğ�t�m �mkânı
sağlanmaktadır. Bakanlığımız S�vas'a bu
kapsamda 2 m�lyon 400 b�n TL ödenek
aktarmıştır. Bu kaynakla b�rl�kte köy
okullarımızın bakım, onarım ve tefr�şatları
tamamlanarak modern okul b�nalarına
dönüştürülmüştür.. Tüm bu çalışmaların
ardından okullarımızda eğ�t�m-öğret�m
başlarken Halk Eğ�t�m Merkezler�m�z
kanalıyla da hem öğrenc�ler�m�z hem de
yet�şk�nler �ç�n çeş�tl� kurslar düzenleyerek
7'den 70'e herkes�n eğ�t�m �mkânlarından
faydalanmasına �mkân sağlanmıştır..



Bu kapsamda, Kur'an-ı Ker�m� Tecv�dl�
Okuma, Arıcılık, Cenaze H�zmetler�, Ger�
Dönüşüm ve Sıfır Atık, Katı Yakıtlı Kalor�fer
Ateşç�l�ğ�, Adab-ı Muaşeret, Had�s
Okumaları, Okuma Yazma, Bağlama, Akıl
ve Zekâ Oyunları, Kadın Üst G�ys�ler�
D�k�m�, Temel D�n� Kavramlar, Erozyonla
Mücadele, Basketbol, Unlu Mamuller
Üret�m� g�b� 38 ayrı kurs faal�yet�
düzenlend�. Bu kurslara 617 kurs�yer
katılım sağladı.

Köy halkından gelen yen� taleplerle
b�rl�kte kurs çeş�tl�l�ğ�m�z� daha da
artırarak Köy Yaşam Merkezler�n�n
oluşturulma amaçları doğrultusunda
vatandaşlarımızın eğ�t�m ve eğ�t�m temell�
üret�me katılımını sağlamayı hedefl�yoruz.
Köy halkının peyn�r, süt ve süt ürünler�n�n
üret�m�, tarım, hayvancılık ve arıcılık g�b�
kırsalda gerçekleşt�recekler� faal�yetler�
eğ�t�m alarak b�l�nçl� b�r şek�lde
sürdüreb�lmeler� ve bunu ekonom�k
değere dönüştüreb�lmeler� �ç�n gereken
desteğ� sağlayacağız.
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BÖLÜM 5

AB PROJELERİ

YEREL PROJELER



TÜBİTAK 2204 B ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA
PROJELERİ YARIŞMASI TÜRKİYE FİNALİ

TÜBİTAK 2204 B Ortaokul Öğrenc�ler�
Araştırma Projeler� Yarışması Türk�ye F�nal�
Gerçekleşt�r�ld�.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 16. Ortaokul
Öğrenc�ler� Araştırma Projeler� Yarışması’nın
f�nal serg�s� ve ödül tören�, 31 Ek�m – 4 Kasım
2022 tar�hler� arasında D�yarbakır’da
düzenlend�. Etk�nl�k, 31 Ek�m – 2 Kasım
tar�hler� arasında proje serg�s�n�n, 4 Kasım
2022 tar�h�nde �se ödül tören�n�n
düzenlenmes� şekl�nde planlanmıştır.

İl�m�z� tems�len bölge f�nal�nde b�r�nc�l�k alan
dört proje Türk�ye F�nal�ne katılmıştır. 
Altınyayla Kürkçüyurt Şeh�t Hasan Subaşı
Ortaokulu B�yoloj� alanında b�r proje, S�vas
BİLSEM Değerler Eğ�t�m� alanında �k� proje ve
Z�ya Gökalp Ortaokulu Matemat�k alanında
b�r proje �le Türk�ye f�nal�nde �l�m�z� tems�l
etm�şt�r.

Değerler Eğitimi Alanında "Teşvik Ödülü"
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Türk�ye F�nal�nde S�vas B�LSEM
ve S�vas Buruc�ye BİLSEM
öğrenc�ler�n�n Değerler Eğ�t�m�
alanında hazırladıkları 
 “KALBİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ”
adlı proje teşv�k ödülü almıştır.



TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğ�t�m� ve B�l�m Okulları kapsamında
Müdürlüğümüz adına �lk kez kabul ed�len “Doğanın Eller�nde Büyüyen
B�l�m Çocukları” projes� 14-18 Kasım 2022 arasında 40 öğrenc� ve 28
etk�nl�kle gerçekleşt�r�ld�.
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TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI
Proje "Ger� Dönüşüm, Yen�leneb�l�r Enerj� ve Sürdürüleb�l�r Tarım"
temaları altında toplam 28 etk�nl�k olarak uygulanmıştır. Temel
Eğ�t�mde 10B�n okul projes� kapsamında yer alan Elç�bey İmam Hat�p
Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu, TOKİ Şeh�t Üsteğmen Şükrü Pürlü
Ortaokulu ve Dört Eylül Ortaokulu 7. Sınıfında eğ�t�m gören toplam 40
öğrenc� projen�n hedef k�tles�n� oluşturmuştur. Proje kapsamında 12
öğretmen ve 3 akadem�syen proje ek�b�n� oluşturmuştur.
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TÜBİTAK 2204 ÖĞRENCİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Ortaokul ve l�se öğren�m�ne devam etmekte olan
öğrenc�ler� temel, sosyal ve uygulamalı b�l�m
alanlarında çalışmalar yapmaya teşv�k etmek,
çalışmalarını yönlend�rmek ve b�l�msel
gel�şmeler�ne katkıda bulunmak amacıyla
TÜBİTAK, B�l�m İnsanı Destek Programları
Başkanlığı tarafından her yıl ortaokul/l�se
öğrenc�ler� araştırma projeler� yarışmaları
düzenlenmekted�r. 

“Her Sene Daha İler�” mottosuyla başladığımız
2022-2023 yılında TÜBİTAK projeler�nde �l�m�z�
daha �ler�ye götürmek hedef�yle Kayser� Bölge
Koord�natörü Prof.Dr. Oğuz Dem�ryürek’�n
sunumuyla tüm �l� kapsayan b�r toplantı
yapılmıştır. Ayrıca ARGE TÜBİTAK İl Koord�natörü
tarafından �l merkez�nde okul bazlı toplantılar
gerçekleşt�r�l�rken, �lçelerde �se �darec� ve
öğretmenler�n katılımlarıyla �lçe b�lg�lend�rme
toplantıları gerçekleşt�r�lm�şt�r.  

"Her Sene Daha İleri" mottosuyla TÜBİTAK Projeleri...
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SULTANŞEHİR OKUYOR

Bel�rlenen takv�m doğrultusunda
öğrenc�, öğretmen ve �darec�ler�m�z�n
katılımıyla öğrenc�ler�m�zde k� k�tap
sevg�s�n� artırmak,
Öğrenc�lere okuma alışkanlığı
kazandırmak,
Öğrenc�ler�n akadem�k anlamdak�
başarılarını desteklemekt�r.

Projem�z�n amacı:

Belirlenen gün ve saatte hep birlikte
kitap okuyoruz.
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SPOR 58

Öğrenc�lerde spor sevg�s� oluşmasına katkı
sunmak 
Spor kültürünü çocuklara ve genç nes�llere
aşılamak,
 Öğrenc�lerde tr�bün kültürü oluşturmak, 
B�l�nçl� taraftar kültürü oluşturmak 

Spor 58 projes� �le hayata geç�r�len M�n�k Y�ğ�dolar
Takımına Sah�p Çıkıyor Proje kapsamında
merkez �lkokul, ortaokul, l�se kademeler�nden
S�vasspor maçlarını �zlemek S�vasspor maçlarını
stadyumdan tak�p etmeler� sağlanacaktır. Proje
�le amacımız;
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Okul dışı öğrenme ortamı
oluşturarak öğrenc�ler�n öğrenme
sürec�ne katkı sunmak
Bağımlılık �le mücadeleye katkı
sunmak, öğrenc�ler�n sanal
ortamlardan uzaklaşmalarını
sağlamak,
Geleneksel Çocuk Oyunları �le spor
ve oyun kültürünü çocuklara ve
genç nes�llere aşılamak,



Okul dışı öğrenme ortamı oluşturarak öğrenc�ler�n öğrenme sürec�ne katkı
sunmak, 
Öğrenc�ler�n yetenekler�n� keşfetmes�ne katkı sağlaması ve kend�n� �fade
etmes�n� kolaylaştırmak, 
Öğrenc�ler�n sorumluluk almasını sağlayarak sosyalleş�p dostluk ve arkadaşlık
bağı kurmasına katkı sağlamak, 
Sporun cent�lmenl�k yönünün vurgulanması �le sağlıklı akt�v�te alışkanlığı
ed�nmeler�, 
Bağımlılık �le mücadeleye katkı sunmak, öğrenc�ler�n sanal ortamlardan
uzaklaşmalarını sağlamak,
Çocukların �let�ş�m becer�s�n�n gel�şmes�ne katkı sağlamak, 
Spor dostluğunu ve kardeşl�ğ�n� genç nes�llere öğretmekt�r. 
S�vas’ta kayak sporunda ol�mp�k sporcu yet�şt�rme projes� kapsamında Türk�ye
Sport�f Yetenek Taraması ve Spora Yönlend�rme Projes� �le �l�m�zden seç�len 9-
10 yaş grubu öğrenc�ler�m�z� kayak sporu �le tanıştırarak spor yapma alışkanlığı
kazandırmak, 
Öğrenc�ler� ulusal ve uluslararası alanda akranları �le rekabet edeb�lecek şek�lde
yet�şt�rmek, 
Eğ�t�m alan öğrenc�ler�n m�llî takımlarda ve ol�mp�yatlarda ülkem�z� tems�l
edecek sporcular olarak yet�şt�r�lmeler�n� sağlamaktır.
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MATEMATİK SEFERBERLİĞİ
S�vas'ta 'Her Sene Daha İler�ye'
mottosuyla hayata geç�r�len; HEDEF
Projes� alt alanı olan S�vas Matemat�k
Seferberl�ğ�(SMS) kapsamında Şeh�t
Furkan Peker Anadolu L�ses�nde
matemat�k kor�doru oluşturuldu. M�llî
Eğ�t�m Bakanlığınca başlatılan
matemat�k seferberl�ğ� v�zyonu
çerçeves�nde oluşturulan Matemat�k
Kor�dorunun açılışına Val�m�z Yılmaz
Ş�mşek, M�llî Eğ�t�m Müdürümüz
Ergüven Aslan, Şube Müdürler�m�z
Ruk�ye Toy ve Resul Çatal �le öğretmen
ve öğrenc�ler katıldı.
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Matematik Seferberliği
Kapsamında Web 2.0 Araçları
Kullanımı Semineri Gerçekleştirildi.
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S�vas Val�l�ğ� h�mayeler�nde, Müdürlüğümüz
tarafından yürütülen HEDEF Projes� S�vas
Matemat�k Seferberl�ğ� kapsamında "Web 2.0
Araçları Kullanımı Sem�ner� "gerçekleşt�r�ld�.

12-13-14 Aralık tar�hler�nde 3 gün
süreyle gerçekleşen sem�nere farklı
okullarımızda görev yapan matemat�k
öğretmenler� katılım sağlamıştır.
Yoğun �lg� gören sem�ner programı
d�ğer aylarda da devam edecekt�r.
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Matematik Seferberliği Kapsamında STEM  Eğitimleri
Gerçekleştirildi.

S�vas Val�l�ğ� h�mayeler�nde S�vas M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından
yürütülen HEDEF Projes� S�vas Matemat�k Seferberl�ğ� kapsamında STEM
eğ�t�mler� gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�mde dünyadak� STEM uygulamalarından 5E
yaklaşımına, Bağlam Temell� Öğrenmeden STEM eğ�t�m�n�n derslere
entegre ed�lmes�ne kadar b�r çok konuda uygulamalı çalışmalar
gerçekleşt�r�ld�.



 DİSKALKULİ EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diskalkuli, sayılar ile ilgili konuları öğrenmede,
matematiksel ilişkileri anlama, yazma ve
hesaplamada, sayısal sembolleri tanımada,
kullanmada bozukluk ya da eksiklik olarak
tanımlanır.
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S�vas Val�l�ğ� h�mayeler�nde S�vas M�llî Eğ�t�m Müdürlüğünce yürütülen Hedef
Projes� S�vas Matemat�k Seferberl�ğ� kapsamında S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes�
�şb�rl�ğ� �le D�skalkul�(Matemat�k Öğrenme Güçlüğü) sem�ner� gerçekleşt�r�ld�.



SİVAS'TA AİLE OKULU PROJESİ
KAPSAMINDA DÜZENLENEN

EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR...
 

Her okulumuzda aile eğitimlerinin
yapılması temel hedefimizdir

M�llî Eğ�t�m Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayata
geç�r�len A�le Okulu Projes� kapsamında
S�vas'ta planlanan eğ�t�c� ve vel�
eğ�t�mler� devam ed�yor. Daha önce
bakanlıkta eğ�t�c� eğ�t�m�ne katılan
müdürlüğümüz bünyes�nde görevl�
A�le Okulu Projes� formatör
öğretmenler� tarafından öğretmenlere
yönel�k eğ�t�mler ver�l�rken, eğ�t�c�
sert�f�kası alan öğretmenler �se kend�
okullarına vel�lere yönel�k eğ�t�m
programları düzenl�yor.
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Bütün öğretmenler�n katılımına açık olan proje kapsamında �l merkez� ve
�lçelerdek� rehberl�k öğretmenler� başta olmak üzere d�ğer branş
öğretmenler� de dah�l 477 öğretmen�n eğ�t�me alındı. Eğ�t�mler�
tamamlayarak eğ�t�c� eğ�t�m� sert�f�kasını alan öğretmenler�m�z kend�
okullarında ve ya �ht�yaç bulunun d�ğer bütün okullarda; A�le İç� İlet�ş�m
Becer�ler�, Çatışma ve Stres Yönet�m�, Ahlak� Gel�ş�m, Sağlıklı Beslenme ve
F�z�ksel Akt�v�te, Bağımlılık, Sosyal Duygusal Becer� Gel�ş�m�, Akran İl�şk�ler� �le
B�l�nçl� ve Güvenl� Teknoloj� Kullanımı konu başlıklarında vel� eğ�t�mler�n�
vermekted�rler. 



Sivas'ta son 20 yılda 109 milyon adet fidan
toprakla buluşturuldu.  373 bin hektar olan
ormanlık alanımız,  504 bin hektar alana
çıkmıştır .

Sivas'ta 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında
fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.
11 Kasım M�llî Ağaçlandırma Günü kapsamında 81 �lde eş zamanlı olarak
f�dan d�k�m� gerçekleşt�r�ld�. S�vas'ta, Bademkaya ağaçlandırma sahasında
gerçekleşt�r�len etk�nl�ğe Val�m�z Yılmaz Ş�mşek, Beled�ye Başkanı H�lm�
B�lg�n, B�l�m ve Teknoloj� Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, M�llî
Eğ�t�m Müdürümüz Ergüven Aslan, �l protokolünün önde gelen �s�mler�,
öğretmen, öğrenc� ve vatandaşlar katıldı. M�llî Eğ�t�m Müdürümüz
Ergüven Aslan, S�vas Val�l�ğ� h�mayes�nde M�llî Eğ�t�m Müdürlüğümüzce
yürütülen HEDEF Projes� kapsamında etk�nl�ğe katılan öğrenc�ler�m�zle
b�rl�kte ağaçlandırma sahasında f�dan d�kt�.
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BÖLÜM 6
DİĞER FAALİYETLER



EĞİTİM ARAŞTIRMALARI

39



EĞİTİM ARAŞTIRMALARI
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ADI-SOYADI EMİNE KARAMUKLU

B�r�m� ASKE

Görev� ASKE Ek�p Üyes�

Branşı B�l�ş�m Teknoloj�ler�/2008

ARGE B�r�m�ne Görevlend�r�lme Tar�h� Şubat/2018

ASKE EKİBİ
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ADI-SOYADI FATIMA ÇAKMAK

B�r�m� ASKE

Görev� ASKE Ek�p Üyes�

Branşı  Matemat�k /2016

ARGE B�r�m�ne Görevlend�r�lme Tar�h� Eylül/2022



ADI-SOYADI FATİH AYDIN

B�r�m� PEK

Görev� PEK Ek�p Üyes�

Branşı İng�l�zce/2005

ARGE B�r�m�ne Görevlend�r�lme Tar�h� Eylül/2010

PEK EKİBİ
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ADI-SOYADI ENES EYERTAŞ 

B�r�m� PEK

Görev� PEK Ek�p Üyes�

Branşı  Sosyal B�lg�ler/2009

ARGE B�r�m�ne Görevlend�r�lme Tar�h� Haz�ran/2020



ADI-SOYADI CEREN ERYİĞİT

B�r�m� PEK

Görev� PEK Ek�p Üyes�

Branşı Sınıf Öğretmenl�ğ�/2015

ARGE B�r�m�ne Görevlend�r�lme Tar�h� Ocak/2022

PEK EKİBİ

43
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