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Yönetici Sunuşu

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ilim yolculuğunda kendini adamış binlerce eğitim neferi ile Sakarya’nın 
tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel çeşitliliği ve ekonomik zenginliklerini eğitim-öğretim alanındaki başarı-
larla taçlandırmayı öncelikli hedefl eri arasına dahil etmektedir. Müdürlüğümüz, 16 İlçe Millî Eğitim Müdür-
lüklerimiz, tüm hizmet birimlerimiz ve Ar-Ge Birimimiz aracılığıyla, 955 okul ve kurumumuzun bu süreçte 
ihtiyaç duyacağı tüm desteği en sağlıklı, hızlı ve yerinde olacak şekilde vermeyi amaçlamaktadır. 

Eğitim alanında yaşanan değişim süreçlerinin etkilerini ve sorun alanlarını doğru tespit etmek, eğitim pay-
daşlarının katkıları ile (okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler, STK ve dernek temsilcileri, kantin 
görevlileri, yardımcı personeller, servis şoförleri) çözüm stratejileri geliştirmek amacı ile Sakarya Valiliği 
himayelerinde Sakarya’nın Eğitim Çarkı Eğitim Paydaşları Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda büyük ve kapsamlı bir değişim ve dönüşüm hareketine ihtiyaç olduğu tespit edilerek uygun 
fi ziksel ortam, yerinde psikososyal destek, sosyal kültürel faaliyetler, hedefl enen akademik başarı sorun alan-
larına yönelik projeler oluşturulmuş, sonuç ve etki önceliklendirmeleri yapılan projelendirme süreç ve fi kirleri 
kısa, orta ve uzun vadeli olarak sınıfl andırılmıştır. Müdürlüğümüz, çocuklarımızın ruhunu besleyecek, onları 
kötü alışkanlıklardan uzak tutacak en az bir bilim, spor, kültür ve sanat alanına yönlendirilmesine olanak sağla-
mayı hedefl emektedir. Spor, sanat gibi alanlarda çok büyük başarılara imza atarak Türkiye Şampiyonu, Avrupa 
Şampiyonu, Dünya Şampiyonu, olmuş öğrencilerimiz aracılığıyla diğer öğrencilerimize de ulaşarak hayatla-
rına dokunmanın öneminin farkındalığı ile çalışmalara başladık. Özellikle çocuklarımızı dijital ortamlarda 
doğru bir şekilde yönlendirip bu alanları verimli ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak, eğitim çalışma-
larında gençlerimizi yeni nesil alanlarda bu yeni becerilerle donatmak amaçlanmış; bunu sağlamak için bütün 
okullarda vereceğimiz kodlama eğitimlerinin yanı sıra doğa içerisinde bu alana yatkın öğrencilerimize yönelik 
doğada kodlama, yazılım, tasarım gibi inovatif çalışmaların yürütüleceği bir dijital yerleşke kurma projesini 
hayata geçirmeye yönelik çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca eğitimde adalet temelli bir yaklaşımı güçlendirmek 
için dezavantajlı bölgelerimizde öğrenim gören çocuklarımızın hakkına sahip çıkma önceliğini benimseyen 
Müdürlüğümüz, oluşturma aşamasındaki Mobil Kodlama aracımız ile dezavantajlı bölge ve çocuklarımıza 
ulaşmayı hedefl emiştir. Öğretmenlerimize yönelik olarak, öğretmenlerimizin değişen eğitim süreçlerinde ih-
tiyaç duyduğu konularda mesleki ve kişisel gelişim süreçlerini deneyim paylaşımı esasına dayanan mentor-
luk çalışmaları ile gerçekleştirmelerini sağlamak amacı ile Meslektaşım Öğrenme Keşfi mde Yol Arkadaşım 
Projesi Deneyim Paylaşımları Zirvesi yapılmıştır. Ayrıca “Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi Sakarya Öğret-
men Buluşmaları”nda; konuşulacak konulara farklı bakış açıları ile katılım sağlayabilecek, öğretmenliğin bir 
kariyer mesleği olduğuna inanan, mesleki gelişimine önem veren, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar uygulayan, 
paylaşıma ve değişime açık olan öğretmenlerimizle bir araya gelerek sohbet etmekteyiz. Erken yaş dönemle-
rinde çocukların sahip oldukları merak ve keşif duygularını farkındalığa dönüştürerek araştırma geliştirme ve 
inovasyon çalışmaları yapılması amacıyla Argecik Cin Fikirler projesini hayata geçireceğiz. Bunun yanında 
Ar-Genç Hackathonu ile teknolojik gelişmelerin karmaşasında dijital çağa hazırlanmaları için yol gösterici ol-
duğumuz gençlerimizin fi kirlerine, yaşam algılarına kulak vermeyi, yeteneklerini beceriye, bilgiyi üretkenliğe 
dönüştürebilecekleri imkânlar oluşturmayı; yaşamın her alanında karşılaşılan problemlere üretilmesi beklenen 
çözüm süreçlerine dahil olmalarını sağlamayı amaçlamaktayız. Öğrencilerimize geleceğe yön veren dijital çözüm süreçlerine dahil olmalarını sağlamayı amaçlamaktayız. Öğrencilerimize geleceğe yön veren dijital 
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dünyanın gerektirdiği becerileri kazandırmak, eleştirel ve üretken düşünme bakış açılarını geliştirmek ve ge-
leceğin nitelikli bireylerini yetiştirmek gayesiyle de Kodla Sakarya projesi ile öncelikle köy ve kırsal bölge 
olmak üzere okulları ziyaret edilerek kodlama atölye çalışmalarının yapılmasına yönelik Mobil-Kod Kapımda, 
Çözüm Parmağımın Ucunda teması ile hazırlanan Mobil Robotik Kodlama aracını ivedilikle faaliyete geçire-
ceğiz. Akademik başarıda doğru ve yenilikçi öğretim uygulamalarıyla tüm çocuklarımızın kendi potansiyeli-
nin üst düzeyine çıkabilmeleri için fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek oluşturulacak imkânlarla Başarıda Sakarya 
projemiz başlayacaktır. Okuyan Sakarya projesi ile de Sakarya ili genelinde öğrencilere, velilere ve eğitim 
paydaşı her bireye her türlü ortamda kitap okuma alışkanlığı kazandırıp bu alışkanlığın davranışa ve toplum 
yararına faydaya dönüşümünü amaçlamaktayız. Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda toplumsal 
farkındalıklarının artırılması, içinde bulundukları kültürü tanımaları yoluyla yazma becerilerinin geliştirilmesi 
ve somut çıktıların alabilmesi için Ben De Yazarım projesi ile geleceğin yazarlarını keşfedeceğiz. Tüm eğitim 
paydaşlarını sosyal ve psikolojik yönden; aile içi ilişkiler, öğretmene psikososyal destek, öğrenciye duygusal 
destek, olumlu okul kültürü çalışmaları vb. psikolojik süreçleri desteklemeye yönelik çalışmaların Müdürlüğü-
müz çatısı altında bütünsel olarak ele alınması amacıyla Kendine Ayna projemizi paylaşacağız. Sanat Sakarya 
projesi ile tüm öğrencilerin en az bir sanat dalıyla tanışıp sanata dokunmasını, Spor Sakarya projesi ile de en 
az bir spor dalı ile tanışmalarını sağlayarak spor ve sanatı çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarında bir 
yaşam felsefesi haline gelmesini istemekteyiz. Çok yönlü bir kariyer mesleği olan öğretmenliğin, farklılaşan 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sanat ve kültürel alandaki duayenler rehberliğinde eğitim planlamalarının 
yapılması ve öğretmenlerimizin bireysel çabaları ile farklı alanlarda geliştirdikleri yetkinliklerine katkı sağla-
yacak akademik bir eğitim sürecinin planlanması doğrultusunda Sakarya Öğretmen Akademileri’ni faaliyete 
geçireceğiz. Sakarya Veli Akademileri ise ebeveynlerin psikolojik, akademik ve sosyal yönden eğitim alanın-
daki veli rolünü güçlendirmek için alan uzmanı kişilerle bir araya gelerek desteklenmesine hizmet edecektir. 
İlimiz sektörel ihtiyaçları doğrultusunda özellikle turizm, otomotiv, mobilya ve tarım vb. alanlarında mesleki 
eğitim aracılığıyla bu alanlardaki nitelikli istihdam oranının artırılmasına yönelik çalışmalarda Mesleki Eği-
timde Sakarya projesi önemini gösterecektir. Ulusal bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemini desteklemek, bi-
lim tabanlı teknoloji ile katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirmek, bu amaçlara yönelik nitelikli bilgi 
üretimi ve nitelikli insan kaynağı geliştirilmesini sağlayan TÜBİTAK programlarına ve Türkiye’de millî tek-
nolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye›nin 
ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’e ilimiz öğrenci ve öğretmenlerin katılımını 
desteklemektir. Tüm bu yerel ve ulusal projelerin yanında Erasmus+ programı akreditasyonu kapsamında Mü-
dürlüğümüz ulusal eğitim stratejilerinin uluslararası boyuta taşınması amaçlanmaktadır. Erasmus Planı hedef-
leri doğrultusunda; erken çocukluğun niteliğinin artırılması, kapsayıcı eğitim, yabancı dil ve dijital becerileri 
geliştirme, çevre ve iklim değişikliği farkındalığı konularında; ilimiz genelinde üç alanda (okul eğitimi, mes-
leki eğitim, yetişkin eğitimi) toplam 331 katılımcı ile yurt dışı eğitim, işbaşı gözlem, öğretmen görevlendirme, 
öğrenici hareketliliği, staj hareketliliği, uzman daveti faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımız tarafından ülke genelinde uygulanan Temel Eğitimde 10.000 Okul projesi kapsamında eğitimde 
fırsat eşitliği sağlanması amacıyla okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına dair çalışmalar yürütülmektedir. 
İlimizde de “Önce Okul Öncesi” adındaki projemiz ile okul öncesi eğitime dair öğretim yöntem ve teknikleri-
nin farklılaştırılması, zenginleştirilmesi ayrıca yaygınlaştırılması, 5 yaş çağ nüfusunun okul öncesi eğitime eri-
şimini %100’e çıkarmak hedefl enmektedir. Bakanlığımızca yürütülen Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi 
kapsamında 81 ilimizde, hem kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kazandırılarak hem de hâlihazırdaki 
kütüphane içerikleri zenginleştirilerek tüm okullarımızda bu kalbin güçlü bir şekilde atması amaçlanmaktadır. 
İlimizde de kütüphanesi olmayan okullarımızın tespiti için okullarımızla iletişime geçilmiş ve kurumumuza 
bildirilen okullarımızda kütüphane oluşturmak için çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda mesleki ve teknik 
Anadolu liselerimizde kütüphane malzemeleri üretimi yapılıp Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi kapsa-
mında ilimizde sürecin hızla işletilmesi noktasında büyük destek alınmıştır.

Hasılı kelâm eğitimde fırsat eşitliği anlayışı ile üzerimize düşenin de ötesinde taşın altına elimizi koyarak ihti-
yacı karşılama gayreti ve bilinciyle yolumuza emin adımlarla ilerlemekteyiz. 

Bu bültende Strateji Geliştirme Hizmetleri Ar-Ge Birimimizin son altı aydaki çalışmalarına ve Müdürlüğü-
müzce gerçekleştirilen iyi örneklere yer verdik. Bu vesileyle emeği geçen herkese ve Ar-Ge Birimimize teşek-
kür eder, keyifl i okumalar dilerim.

Yönetici Sunuşu

Ebubekir Sıddık SAVAŞÇI
Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü
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onları tespit edelim ve sorunların çözümüne inelim. Bura-
da tüm paydaşların fi kirlerine müracaat ederek şehrimizin 
eğitimini ileri seviyeye taşıyacak yeni projelerin hayata 
geçirilmesine de imkân sağlayacağız.” dedi.

“EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Çalıştayda 8 masa kurulduğunu belirten Müdürümüz Sa-
vaşçı, “Burada hem kantincilerimizin hem servisçilerimi-
zin hem öğrencilerimizin hem öğretmenlerimizin fi kirle-
rini almak istedik. Burada Sayın Valimizin liderliğinde 
Sayın Vekilimizin, Sayın Belediye Başkanımızın büyük 
destekleri var. Hepsinin bir arada olmasından şu mesaj 
alınmalı: “Biz eğitim camiasının arkasındayız, eğitim ca-
miasının bütün eksikliklerini gidermek adına buradayız.” 
Ben ve öğretmenlerimiz bu konuda çok mutluyuz. Yakla-
şık 207 bin öğrenci 15 bin öğretmenin canla başla çalıştığı 
büyük bir aileyiz. Amacımız, evlatlarımız için neler ya-
pabiliriz diye bu çalıştayda bir araya geldik.” ifadelerini 
kullandı.

Eğitimde İyi Örnekler

Sayın Valimiz Çetin Oktay Kaldırım, 
Sakarya Milletvekili Sayın Ali İhsan 
Yavuz ve Sakarya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Sayın Ekrem Yüce, ilçe 
kaymakamlarımız, il ve ilçe millî eği-
tim yöneticilerimiz çalıştayı teşrif et-
miş ve masalardaki çalışmalara değerli 
katkılarda bulunmuşlardır.

 İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir 
Sıddık Savaşçı açılış konuşmasında; 
“Eğitim birey ve toplumun gelişmesi-
ni sağlayan, millî ve manevi değerleri 
nesilden nesile aktaran oldukça önem-
li bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı bir 
şekilde işleyebilmesi için öğretmen, 
öğrenci, veli ve idareciler başta olmak 
üzere toplumun her kesimine büyük 
sorumluluklar düşmektedir. Etkilerini 
hâlen hissettiğimiz salgın bize bir kez 
daha göstermiştir ki eğitim, bir ülke-
nin en önemli önceliğidir. Bizler Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 
“Aklıselim, zevkiselim, kalbiselim bir 
nesil yetiştirme”nin heyecanıyla çalı-
şıyoruz. Emin adımlarla ilerlediğimiz 
bu yolda istiyoruz ki tüm paydaşları-
mızın fi kirlerini alalım. Eğitim-öğre-
tim anlamında varsa problemlerimiz 

Sakarya’nın Eğitim Çarkı Eğitim Paydaşları Çalıştayı

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen “Sakarya’nın 
Eğitim Çarkı Eğitim Paydaşları Çalış-
tayı” geniş katılımla 22 Ekim’de Sakar-
ya Öğretmenevi’nde yapıldı.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
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Eğitimde İyi Örnekler

Sakarya ili eğitim paydaşlarının eğitim ekosiste-
minin içinde yer alarak edindikleri ve bizler için 
çok değerli olan tecrübeleri ışığında dünyada ya-
şanan değişim, dönüşüm ve olağanüstü süreçle-
rin eğitim alanına etkilerinin belirlenmesi, ilimiz 
özelinde geliştirme çalışmaları yapılacak konu-
ların tespiti ve çözüm süreçlerine yönelik eğitim 
stratejilerinin geliştirilmesi amacı ile düzenlenen 
Sakarya’nın Eğitim Çarkı Eğitim Paydaşları Ça-
lıştayı’na katılanlar ilimizin eğitimi için çok gü-
zel bir adım atıldığı görüşünü belirttiler.

Çalıştayda salgın başta olmak üzere yaşanan 
olağanüstü süreçler ve tüm dünyayı etkisi altına 
alan başta dijital teknolojiler olmak üzere yaşa-
nan değişim süreçlerinin eğitim alanındaki etki-
leri dört ana başlıkta incelenmiştir:
1- Uygun Fiziksel Ortam 
2- Yerinde Psikososyal Destek 
3- Sosyal Kültürel Faaliyetler
4- Hedefl enen Akademik Başarı 

olarak belirlenen konular eğitim paydaşları tem-
silcilerinden oluşan katılımcılar tarafından or-
tak sorun alanlarının tespiti ve çözüm önerileri 
olarak ele alınmıştır. Eğitim birimlerinin kendi 
alanlarına dair karşılaştığı sorunlar ayrıca belir-
tilmiştir. 

Çalıştay çalışma masalarının raporlamaları 
incelenerek Sakarya Millî Eğitim Müdürlüğü 
Eğitim Çarkı Eğitim Paydaşları Çalıştayı Genel 
Sonuç ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 
Hazırlanan rapor doğrultusunda Müdürlüğümüz 

Strateji Geliştirme Ar-Ge Birimi tarafından 
karşılaşılan sorunların çözüm süreçlerine katkı 
sağlaması amacıyla Çalıştay Ar-Ge Çalışma 
Planı kapsamında projelendirme süreçleri 
ve fi kirleri oluşturulmuştur. Sonuç ve etki 
önceliklendirmeleri yapılan projelendirme süreç 
ve fi kirleri kısa, orta ve uzun vadeli olarak 
sınıfl andırılmış ve Sakarya Millî Eğitim Müdür-
lüğünün bugünün eğitimini geleceğin güvencesi 
yapabilmek için “İnsan ve Değişim Odaklı Eği-
tim” felsefesi ile sürdürdüğü çalışmalar ve plan-
lanan projeler Sayın Valimize sunulmuştur. Vali 
Çetin Oktay Kaldırım, “Eğitime yapılan yatırım-
lar, yarınlarımıza ve geleceğe yapılan yatırımlar 
olduğu için daima önceliğimizdir. Bilhassa eği-
tim camiasının en önemli aktörü kıymetli öğret-
menlerimizin her anlamda motivasyonlarını ve 
şevklerini artırmamız gerekiyor. Başarı, ancak 
aynı vizyonla, birlikte hareket etmekle ve ekip 
ruhuyla gelir. Hedefl ere ulaşmanın en güzel yolu 
ve bir yerdeki eğitimin kalitesi, orada bulunan 
eğitimcilerin ve ilgili aktörlerin ortak hedefl ere 
dönük birlik ve beraberlik içinde hareket etme-
si, kaynaşmasıyla mümkündür. Bunu sağlarsak 
başarı kendiliğinden gelecektir” diyerek sunulan 
projeler ile ilgili memnuniyetlerini bildirdi ve İl 
Millî Eğitim Müdürü ve ekibinin başarılarının 
devamı temennisinde bulunarak çalışmalarında 
kolaylıklar diledi.

İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 
onay alınan projelerin en kısa zamanda lansma-
nının yapılacağını dile getirerek projelerin ivedi-
likle hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.
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Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi

Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından okul öncesi eğitimin 
yaygınlaştırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayele-
rinde başlatılan “Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi” kap-
samında; eğitim ortamlarını iyileştirmek, yeni ve çok yönlü 
anaokulları kurmak, okullar arasındaki farklılıkları azaltarak 
fırsat eşitliğini sağlamak, okul iklimini güçlendirmek ve oku-
lun fiziki ortamlarının bakım, onarım ve donanım ihtiyaçla-
rını karşılayarak eğitimin niteliğini ve çocukların eğitime ula-
şabilirliğini artırmak için Müdürlüğümüzce çeşitli planlama 
ve bütçe yapılandırma çalışmalarına başlanmıştır.
Millî Eğitim Bakanlığımızın okul öncesi eğitimin yaygınlaş-
tırılması amacı doğrultusunda; yurt genelinde yapılacak yeni 
anaokulları ile “2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Progra-
mı”nda da yer aldığı üzere, ilimizde okul öncesi 5 yaş grubu 
okullaşma oranında %100’e ulaşılması hede� enmektedir.
Bu proje kapsamında müdürlüğümüzce daha çok çocuğun 
eğitime ulaşabilmesinin sağlanması için yeni okul inşaatı ya-
pımlarına başlanmış, aynı zamanda hali hazırda güçlendirme 
ve onarım çalışmalarına ihtiyacı olan okullarda da bu çalış-
malara hız kazandırılmıştır. 
Güçlendirme çalışmaları ve yeniden okul inşaatı yapımları-
na incelemelerde bulunan Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü 
Ebubekir Sıddık SAVAŞÇI, en kısa zamanda okul binalarının 
halkımızın ve çocuklarımızın hizmetine sunulacağını be-
lirtti. Belirlenen hedefe ulaşma konusunda tüm imkânların 
seferber edildiğini belirten Müdürümüz SAVAŞÇI, “İnsan 

Önce Okul Öncesİ

Eğitimde İyi Örnekler
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yaşamının ilk yılları; öğrenme po-
tansiyelinin oldukça yüksek oldu-
ğu ve kişiliğin temelinin oluştuğu 
dönemdir.” dedi. Öğrencilerimizin 
erken dönemde karşılaştığı olanak-
ların eğitim yolculuklarında büyük 
önem taşıyacağının altını çizerek, 
Bakanlığımızın okul öncesi eğiti-
mi yaygınlaştırma çalışmaları kap-
samında ilimiz genelinde yapılan 
çalışmalarla şimdiden okul öncesi 
5 yaş grubu okullaşma oranının 
%95’e yükseldiğini ve ilimizde okul 
öncesi eğitimin yaygınlaştırılması-
nın yanı sıra okul öncesi eğitimde 
farklı öğrenme yöntem ve teknik-
leri konusunda eğitimci eğitimleri 
planlandığını ifade etti.
Yine okul öncesi eğitime destek 
vermek, okul öncesi eğitimin öne-
mine dair farkındalık yaratmak 
ve çocuklarımıza daha modern ve 
kaliteli standartlarda bir gelecek 
hazırlamak amacıyla Cumhurbaş-
kanlığı himayelerinde AK Parti 
Genel Başkan Vekili dönemin Baş-
bakanlarından Sayın Binali YILDI-
RIM’ın eşi, Sayın Semiha YILDI-

RIM öncülüğünde “81 İl 81 Anaokulu” projesi tasarlanmıştır. 
Proje, tüm ülke çapında bir eğitim ve eğitim kurumu inşası 
projesidir. 81 ilde yapılacak olan anaokulları Türk bayrağı-
nın simgeleri olan ay ve yıldızı esas alan mimari bir yapıda 
inşa edilecek ve çocukların gelişimine yönelik planlanan tüm 
eğitim ve oyun birimleri tam kapasiteye sahip olacak şekilde 
düzenlenecektir. Sayın Semiha YILDIRIM projenin önemin-
den bahsederken “0-6 yaş arası çocukların gelişme hızı diğer 
yıllarla kıyaslanmayacak ölçüde önemlidir. Aileden sonra ilk 
sosyalleşme olan anaokulu çocuklarda hayat boyu sürecek iz-
leri bırakır” dedi. 
Proje kapsamında ilimizde, Sayın Semiha YILDIRIM Hanı-
mefendi’nin öncülüğünde hayırsever Koç ailesi tarafından 
yaptırılan Hacı Sahure Koç Kızılay Anaokulu düzenlenen tö-
renle açılmıştır. Okul öncesi eğitimin öneminin vurgulandığı 
açılış töreninde Sayın Binali YILDIRIM ve davetliler; Hacı 
Sahure Koç Kızılay Anaokulunu gezerek öğrencilerle görüş-
tüler. 
Anaokulunun açılış törenine; Türkiye Cumhuriyeti’nin Sayın 
Binali Yıldırım ve eşi Sayın Semiha Yıldırım Hanımefendi, 
Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım ve eşi Berihan Kaldırım 
Hanımefendi, Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hayırsever Vehbi Koç ve 
annesi Hacı Sahure Koç, il protokolü üyeleri, Kızılay yöneti-
cileri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katılım göster-
mişlerdir.
Yapılan tüm çalışmalar sonucunda ilimiz genelinde temel eği-
timde toplam 83 derslik yapımı tamamlanmış ve eğitim öğre-
time hazır hale getirilmiştir. Proje kapsamında 36 dersliğin de 
yapımına devam edilmektedir.

Eğitimde İyi Örnekler
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Kütüphanesiz Okul Kalmayacak

Kütüphaneler, eğitimin ve okulların kalbidir. 
“Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, tüm 
okullarımızda bu kalbin güçlü bir şekilde at-
masına vesile olması amaçlamaktadır. Proje 
kapsamında 81 ilimizde, hem kütüphanesi 
olmayan okullara kütüphane kazandırılacak 
hem de hâlihazırdaki kütüphane içerikleri 
zenginleştirilecektir.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafın-
dan başlatılan okullar arası imkân farklılık-
larını azaltacak ve eğitimde fırsat eşitliğini 
artıracak “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” 
projesi kapsamında Arifi ye ilçemizde bu-
lunan SATSO Motorlu Araçlar Teknolojisi 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüp-
hanesi, düzenlenen programla açıldı. Sakar-
ya Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla 
yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışına 
MEB Daire Başkanımız Hüseyin Burak Fet-

tahoğlu, Arifi ye Belediye Başkanı İsmail Karakul-
lukçu, İl Millî Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık 
Savaşçı, Arifi ye İlçe Millî Eğitim Müdürü Yüksel 
Gülaç, ilçe ve il millî eğitim yöneticileri, öğrenciler 
ve öğretmenler katıldı.

İlimizi ziyaret eden Millî Eğitim Bakanlığı Destek 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Kitapları ve Ya-
yımlar Daire Başkanımız Hüseyin Burak Fettahoğ-
lu›nun katılımlarıyla ikinci kütüphane açılışı Eren-
ler İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Adapazarı Mithat Paşa Anadolu Lisesi Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmeni Emine Kansu’nun girişimle-
riyle, Hayırsever KNS Otomotiv San. Tic. A.Ş. ta-
rafından merhum babaları Bahtiyar Kansu adına kü-
tüphanenin yapımı gerçekleştirildi. Açılışa katılan 
MEB Daire Başkanımız Hüseyin Burak Fettahoğlu; 
yaşayan, gelişip büyüyen bir toplum için çocukları-
mızı kitaplarla buluşturmanın öneminden bahsetti. 
Yeni açılan kütüphanelerin öğrencilerimizin kitapla, 
bilgiyle buluşmasına katkı sağlaması temennisinde 
bulundu.

Eğitimde İyi Örnekler
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Proje kapsamında Pamukova’da da öğrencilerimiz kütüphaneyle buluştu. Müdürümüz Ebubekir Sıd-
dık Savaşçı, ilçe ziyareti kapsamında Fatma Hanım İlkokulu ve Ortaokulu kütüphanesinin açılışına 
katıldı ve açılışta öğrencilere hitaben kitaplarla geçirilen vaktin, kişiyi büyütüp geliştiren ve aynı 
zamanda da güçlendiren yönünden bahsederek ilimizde “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesinin 
başarıyla yürütüldüğünü sözlerine eklemiştir.

Sakarya’da Kütüphanesiz Okul Kalmadı

Eğitimde İyi Örnekler

başarıyla yürütüldüğünü sözlerine eklemiştir.

Sakarya’da Kütüphanesiz Okul Kalmadı
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Eğitimde İyi Örnekler

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa Valimiz Sayın Çetin 
Oktay Kaldırım, il protokol üyeleri, eğitimciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü İl Millî 
Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 

düzenlenen programla kutlandı.
Oktay Kaldırım, il protokol üyeleri, eğitimciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan programda aday öğretmen konuşması ve 
emekli öğretmen konuşmasının ardından İl Millî 
Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı gü-
nün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Savaşçı, konuşmasında öğretmenlik mesleğinin 
önemine vurgu yaparak “Gerçekten hepimiz çok 
kutsal bir vazifeyi icra ediyoruz. Sizler, aileleri-
mizin göz bebeği çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz. 
Talebelerinizi âdeta bir nakkaş titizliği ile işliyor, 
onlara bilginizle birlikte kişiliğinizi de katıyor-
sunuz. “Dünyada her şeye değer biçilir ama öğ-
retmenin eserine değer biçilemez.” Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dün 
de ifade ettiği gibi gerek “Öğretmenlik Meslek 
Kanunu” ile gerekse ilave mali ve sosyal haklar 
ile mesleğimizin itibarını artıracak, bizlerin daha 
huzurlu bir ortamda ülkemize hizmet etmemize 
vesile olacak çalışmaları hayata geçirmektedir-
ler.” dedi.  
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Eğitimde İyi Örnekler

Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım da yaptığı 
konuşmasında öğretmenlerimizin yaptığı göre-
vin kutsallığına vurgu yaparak “Toplumların re-
fah seviyesini yükselten ve onları daha başarılı, 
daha huzurlu kılacak yegâne unsur eğitimdir. 
Doğumdan ölüme kadar süregelen eğitim; top-
luma ve insanlığa faydalı, ahlak ve erdem sahi-
bi bireylerin yetişmesine vesile olan, insanları 
hedefl erine ulaştıran, bilgi ve yeteneklerle dona-
tan ve hayatımıza doğrudan etki eden önemli bir 
süreçtir. Bu süreci yönetecek ve tarihten bugüne 
medeniyetimizin getirdiği ortak kültürleri, bilgi 
ve birikimleri yarınlara aktaracak olan en önemli 
aktörler de öğretmenlerimizdir. Dünü ve bugünü 
yarınlara taşıyan, Anadolu’muzun her köşesinde 
hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan, hiçbir ayrım 
gözetmeden, görevlerini layıkıyla ifa eden tüm 
öğretmenlerimizin bu özel günlerini canı yürek-
ten kutluyorum. Bu vesileyle başta Başöğretmen 

Aday Öğretmenlerimizin Yemin Töreni Yapıldı

27 Öğretmenimize
Doğum Günü Sürprizi

Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, ebediye-
te irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve 
saygı ile anıyor, siz değerli öğretmenlerimize en 
derin sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.” dedi.

Emekliye ayrılan öğretmenlerimize Sayın Valimiz 
tarafından Hizmet Şeref Belgelerinin takdimi ile 
devam edep program İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
Ar-Ge biriminin hazırladığı öğretmen ve öğrenci-
lerin yer aldığı gösteriler, Sakarya Güzel Sanatlar 
Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi, aday öğret-
menlerimizin yemin töreni, öğretmenlerimizden 
kurulan halk oyunları ekibinin gösterileri ile sona 
erdi.

Valimiz Çetin Oktay Kaldırım ve davetliler Öğ-
retmenler Günü nedeniyle salon programının ya-
pıldığı Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi girişinde 
Serdivan Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmen-
leri tarafından hazırlanan resim sergisini gezdiler.

Kutlama programında bir de sürpriz 
yaşandı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü-
müz 24 Kasım tarihinde dünyaya ge-
len 27 öğretmenimizi programa davet 
ederek doğum günlerini kutladı. Sayın 
Valimiz ve öğretmenler; doğum günü 
pastasını birlikte kestiler.
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“Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi”

Sakarya Öğretmen Buluşmaları

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 2021-
2022 Eğitim-Öğretim yılı “Öğretmenin Emeği 
Sohbetin Demi Sakarya Öğretmen Buluşmala-
rı” tüm hızıyla devam etmektedir. İlkini ilimiz 
aday öğretmenleri ile gerçekleştirdiğimiz bu-
luşmaların devamında branş, okul türü, hizmet 
yılı gibi değişkenlere sahip geniş bir öğretmen 
yelpazesine ulaşmak hede� enmektedir.
“Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi Sakarya 
Öğretmen Buluşmaları”, Sakarya’nın 16 ilçesin-
de tarihi, doğal ve kültürel önemi bulunan okul 
dışı ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Şimdiye 
kadar Aday Öğretmen Buluşmaları, Kaynarca 
Öğretmen Buluşmaları, Karapürçek Öğretmen 
Buluşmaları, Adapazarı Öğretmen Buluşmala-
rı, Pamukova Öğretmen Buluşmalarında 200’e 
yakın öğretmenizle bir araya gelinmiştir. Bu 
buluşmalarda öğretmenlerimizin okullarında-
ki eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında sanat, 
spor, kültür gibi güncel konular hakkında da 
sohbetler edilmektedir. 

Eğitimin en önemli paydaşlarından biri olan 
öğretmenlerimizle birlikte olmaktan, onlarla 
farklı konularda konuşmaktan, eğitim-öğretime 
dair değerli fikirlerini almaktan dolayı duyduğu 
mutluluğu her fırsatta dile getiren İl Millî Eğitim 
Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı, samimi 
ve sıcak yaklaşımıyla buluşmalara katılan öğret-
menlerimizin öneri ve sorunlarına hep birlikte 
çözüm üretmek için uygun ortamın oluşmasına 
katkı sağlamaktadır.
Bu keyi� i sohbetlerin sonunda Müdürümüz 
Ebubekir Sıddık Savaşçı tüm öğretmenlere ki-
tap hediye etmektedir. 
Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi Sakarya 
Öğretmen Buluşmaları, konuşulacak konula-
ra farklı bakış açıları ile katılım sağlayabilecek, 
öğretmenliğin bir kariyer mesleği olduğuna 
inanan, mesleki gelişimine önem veren, eğitim-
de yenilikçi yaklaşımlar uygulayan, paylaşıma 
ve değişime açık olan öğretmenlerimizle eği-
tim-öğretim yılı boyunca devam edecektir.
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Karasu Karadeniz Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 
Yiyecek İçecek Hizmetleri 
Bölümü öğrencileri, atölye-
lerinde ürettikleri yemek-
ler ile 18 okulda 1800 öğ-
rencinin yemek ihtiyacını 
karşılamaktadır. Karasulu 
hayırsever iş insanı Avni 
Tarakçıoğlu’nun bağışla-
dığı 450 bin lirayla atölye 
inşa edilerek, Millî Eğitim 
Bakanlığımızın projemize 
destek vermesiyle 630 bin 
liralık yatırımla iç donanı-
mı oluşturulmuştur. 4 bin 
500 kişiye yemek üretecek 
kapasiteye sahip olan oku-
lumuzdan 7 lise, 11 çevre 
mahalle ilk ve ortaokulu ol-
mak üzere toplam 18 okul 
hizmet almaktadır.

Eğitimde İyi Örnekler

Mesleki Eğitimde İyi Örnekler
Bakanlığımızın meslekî eğitimde üretim, eğitim ve istihdam döngüsünü güçlendirmeye yönelik çalış-
maları ile 18 meslek lisemizde döner sermaye üretim kapasitesi %288 oranında artış göstermiştir.

Şenpiliç Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Kimya Tek-
nolojileri alanı temizlik, 
hijyen ve el antiseptiği gibi 
ürünleri sanayi iş birliği ve 
işletmelerin desteği ile Bos-
naHersek’e ihratcat gerçek-
leştirmektedir. Bu alanda 
okulumuz yaklaşık 10 Mil-
yon TL döner sermaye geliri 
elde etmiştir.

Nuri Demirağ Özel Hava-
cılık ve Teknoloji Lisesi öğ-
rencilerimiz teorik eğitim-
lerini sını� arında alırken 
uygulama eğitimlerini okul 
hangarlarındaki uçaklar 
üzerinde alarak sektöre ge-
leceğin uçak mühendisi ve 
teknisyenleri olarak hazır-
lanmaktadırlar.

Serdivan TOBB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğ-
rencileri katıldıkları 2021 
GastroAfyon 3. Uluslara-
rası Turizm ve Lezzet Fes-
tivali’nde 1 gümüş, 2 bronz 
madalya kazanarak büyük 
başarıya imza attılar.

Millî Eğitim Bakanlığınca 
“Kütüphanesiz Okul Kalma-
yavak” projesi kapsamında 
üretim yapan  Karasu  Şehit 
Hasan Keleş Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi öğrenci-
leri, aldıkları eğitimleri pra-
tiğe yansıtmanın yanı sıra 
maddi kazanç da sağlıyor. 
Mobilya ve İç Mekân Tasa-
rım Alanı öğrencilerince 4 
ilçedeki 22 okul kütüphane-
sinin mobilyalarını üreten 
öğrenciler bu çalışmalarla 
mezun olduktan sonra iş 
yerlerini açma imkânına ve 
kendi üretimlerini yapabi-
lecek yetkinliğe sahip ola-
caklardır. 22 kütüphane için 
yaklaşık 220 bin liralık büt-
çeyle üretim yapılmaktadır. 

Şehit Ali Borinli Özel Eği-
tim Meslek Okulu ülkemiz 
genelindeki “Sıfır Atık” 
ile ilgili çevrecilik hareke-
tine katkı sağlayan “Özel 
Dönüşümler” isimli proje 
çalışması ile öne çıkmakta-
dır. Proje çerçevesinde, atık 
malzemelerden ürettikleri 
ürünlerle sokak hayvanla-
rının ihtiyaçlarını (kedi evi, 
köpek evi, kuş su kabı vb.) 
karşılayıp, işlevsel hediyeler 
üreten özel eğitim öğrenci-
lerimiz atık malzemelerin 
üretime dönüştürülmesinin 
önemine ürünleriyle vurgu 
yapmaktadırlar.
önemine ürünleriyle vurgu 
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Yarışmalardan Elde Edilen Başarılar

Öğrenci Başarıları

Müdürlüğümüze bağlı farklı kademelerde öğrenim gören öğrenci-
lerimiz akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel ve sportif 
alanlarda da çeşitli başarılara imza atmışlardır.

Serdivan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek 
Hizmetleri bölümü öğrencilerimiz, 2021 GastroAfyon 3. Uluslarara-
sı Turizm ve Lezzet Festivali’ne katılarak tatlı kategorisinde 1 gümüş, 
1 bronz; ana yemek kategorisinde 1 bronz madalya kazanmışlardır.

Karasu Atatürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi millî yüzücümüz 
Aydan Demiröz 22-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İspanya’da dü-
zenlenen 2021 Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa 
3.sü olarak bronz madalya kazanmıştır.

Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje 
Okulu 12. sınıf öğrencisi Abdurrahman Yazıcı, “Genç Erkekler Triat-
lon Millî Takımı”na seçilmiştir. İller Arası Kick Boks Turnuvası’nda 
Akyazı İmam Hatip Ortaokulu öğrencimiz Hakan Samastı Türkiye 
birincisi olarak ilimizi gururlandırmıştır.

Özbekistan’da gerçekleştirilen ve 15 ülkenin katıldığı yarışmada Tür-
kiye’yi temsil eden 10 proje arasında ilimiz öğrencilerinin hazırladığı 
“Hijyen Elimde” projesi Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliklerinde 
en iyi proje olarak ödüllendirilmiştir.

2. Uluslararası Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası’nda Şehit Yılmaz 
Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencimiz Elif Azra Kulak 
“Yıldızlar” kategorisinde 40 kilogramda birinci olarak altın madalya, 
Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje 
Okulu öğrencimiz Almina Çoruhlu, Ümit Bayanlar 70 kilogramda 
üçüncü olarak bronz madalya kazanarak ilimize büyük gurur yaşat-
mışlardır.

Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencimiz Enes Kaymak, 
Türkiye Judo Şampiyonası’nda Yıldız Erkekler 42 kg kategorisinde 
Türkiye Şampiyonu olmuştur.

Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Yasin Şen ve Ali 
Asaf Çi� çi Sapanca’da düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası’nda-
ki birinciliklerinin ardından millî takım formasıyla Makedonya’nın 
Struga şehrinde yapılan 2021 Balkan Şampiyonası’nda 8 tek katego-
risinde Balkan Şampiyonluğu, 4 tek kategorisinde Balkan 3.lüğü ka-
zanan öğrencilerimiz ülkemizin ve ilimizin gururu olmuşlardır.
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Yarışmalardan Elde Edilen Başarılar

Öğretmen Başarıları

Arifiye Kazım Karabekir Ortaokulu din 
kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Halime 
Çelik, Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa 
Film Festivali’nde 65 ülkeden yarışmaya 
katılan 560 film arasında birinci olarak 
büyük başarıya imza atmıştır.

Ülke geneli düzenlenen “24 Kasım Öğret-
menler Günü’’ fotoğraf yarışması birincisi 
Sakarya Arifiye Necmettin Erbakan Fen 
Lisesi matematik öğretmeni Muhammet 
Cansever’e ödülü Millî Eğitim Bakan Yar-
dımcımız Sayın Sadri Şensoy tarafından 
takdim edilmiştir.

Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen ya-
rışmada öğretmenimiz senaryosunu ken-
disinin yazdığı, yönetmenliğini kız kardeşi 
Zeynep İncetekin’in yaptığı “Karatavuk” 
isimli çalışmasıyla “Kısa Film Yapım Des-
teği” ödülünü kazanmıştır. Öğretmeni-
mize, ödülünü Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ver-
miştir.
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Stratejik Planlama

Her yıl iki kez yapılan izleme-değerlendirme 
raporları hede� ere ulaşma konusunda nerede 
olduğumuzu belirten göstergelerin somutlaş-
tırılmış ifadesidir. İzleme-değerlendirme ra-
porlarının bir sonraki yıl yapacaklarımıza dair 
bizi motive eden, bize yol gösteren bir harita 
olarak değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Sa-
karya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 
Stratejik Planı çerçevesinde yapılması planla-
nan performans göstergelerinin gerçekleşme 
durumlarının tespitine yönelik ilk altı aylık 
İzleme Değerlendirme Raporu salgın nedeniy-
le eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirile-
mediğinden hazırlanamamıştır. Aralık 2020’de 
yapılması gereken Yıllık İzleme Değerlendirme 
Raporu çalışmaları Bakanlığımızla yapılan gö-
rüşmeler neticesinde yapılmıştır. Hazırlanan 
bu raporda 2019-2023 Stratejik Planda yer alan 
7 amaç, 20 hedef ve 65 performans göstergesine 

2021 Yılı Stratejik Planlama ve İzleme Değerlendirme

ait 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı faaliyetleri-
nin gerçekleşme oranlarını değerlendirmek ve 
bu hede� erin gerçekleşmesini olumlu ve olum-
suz yönde etkileyen iç ve dış faktörleri sapta-
mak amaçlanmıştır.

2019-2023 Stratejik Plan dönemi çalışmaları 
bağlamında Müdürlüğümüzün Stratejik Plana 
ilişkin 2021 yılı İzleme Değerlendirme Rapo-
ru genel değerlendirmesine bakıldığında Mart 
2020 tarihinde yaşanan salgın sebebiyle 2020 
Performans Programı faaliyetleri planlandı-
ğı şekilde ilerleyememiştir. Bu sebeple 2020 
yılı İzleme Değerlendirme genel gerçekleşme 
oranı %52,27’dir. Bu gerçekleşmelerden %41 
(27) hedefe ulaşılmış, %14 (9) makul düzeyde 
ulaşılmış, %17 (11) hede� en sapma, %28 (18) 
oranla hede� en gerileme gösteren performans 
göstergeleri bulunmaktadır. Performans gös-
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tergelerinde gerileme göstermiş ve hede� en 
sapma göstermiş olan performans göstergeleri-
nin nedenlerine bakıldığında 2020 Mart ayında 
yaşanan salgın sürecinin etkisinin yüksek oldu-
ğunu görmekteyiz. Grafik-2’de belirtildiği gibi 
%55 salgın yaşanması, %24 ilerleyen dönemler 
için planlanmış olması, %14 tanıtım ve yaygın-
laştırma eksikliği, %7 göç hareketliliği olarak 
dağılım göstermiştir.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 
Stratejik Planında yer alan hede� enen oranlar 
ve 2020 yılı İzleme Değerlendirme Raporu ger-
çekleşme oranları analiz edildiğinde 2021 yılı 
faaliyetlerinin planlanmasında gerileme, hedef-
ten sapma gösteren performans göstergelerine 
ağırlık verileceğine ve dünya geneli yaşanan bu 
tip salgın ve afetler göz önünde bulundurularak 
alternatif yöntemler geliştirilmesi ön görülmüş 
ve bu bağlamdan hareketle ilimiz genelinde; 
bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlara 
yönelik farklı organizasyonlar planlamak, kitap 

2021 Yılı Stratejik Planlama ve İzleme Değerlendirme

okuma alışkanlığının artırılmasına ve yabancı 
dil öğretimine yönelik yeni yöntemler belirle-
mek, özel eğitim öğrencilerinin eğitim-öğre-
tim faaliyetlerinde etkin olarak yer alması ve 
ilimizdeki okullaşma oranının artırılması için 
farkındalık çalışmaları yapmak, meslekî eğitim 
çalışmalarına ağırlık vererek meslek lisesi öğ-
rencilerinin sektörde istihdamının sağlanma-
sı için ilimizde bulunan sanayi kuruluşları ve 
sektörün paydaşları ile iş birliği halinde olmak, 
hayat boyu öğrenme ortamlarının yaygınlaştır-
masını sağlamaya yönelik belirlenen hede� er 
ve Ekim ayında Sakarya Valiliği himayelerinde 
Müdürlüğümüzce yapılan Sakarya’nın Eğitim 
Çarkı Eğitim Paydaşları Çalıştayı’ndan çıkan 
veriler doğrultusunda projeler üretilmiştir.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak belir-
lenen hede� ere başarılı bir şekilde ulaşmak için 
her türlü koşullar dikkate alınarak gerekli alt-
yapı, planlamalar ve ortamlar hazırlanmış olup 
yeni projeler hayata geçirilmeye başlanmıştır.
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Sakarya Valiliği himayelerinde Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Ekim ayında eğitim alanında 
yaşanan değişim süreçlerinin etkilerini ve sorun alanlarını doğru tespit etmek, eğitim paydaşlarının 
katkıları ile (okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler, STK ve dernek temsilcileri, kantin gö-
revlileri, yardımcı personeller, servis şoförleri) çözüm stratejileri geliştirmek amacı ile Sakarya’nın 
Eğitim Çarkı Eğitim Paydaşları Çalıştayı gerçekleştirildi. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda bü-
yük ve kapsamlı bir değişim ve dönüşüm hareketine ihtiyaç olduğunun tespit edilerek Uygun Fi-
ziksel Ortam, Yerinde Psikososyal Destek, Sosyal Kültürel Faaliyetler, Hedefl enen Akademik 
Başarı sorun alanlarına yönelik projeler oluşturulmuş, sonuç ve etki önceliklendirmeleri yapılan pro-
jelendirme süreç ve fi kirleri kısa, orta ve uzun vadeli olarak sınıfl andırılmıştır. Sakarya Millî Eğitim 
Müdürlüğünün bugünün eğitimini geleceğin güvencesi yapabilmek için “İnsan ve Değişim Odaklı 
Eğitim” felsefesi ile sürdürdüğü çalışmalar ve planlanan projeler Sayın Valimize sunulmuştur. 

Valilik Toplantı Salonundaki toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Müdür Yar-
dımcıları, Şube Müdürleri ve Ar-Ge’de görevli öğretmenler katıldı.

“Devam Eden ve Hayata Geçirilmesi Planlanan Projeler Ele Alındı”

İlimizdeki okullarda mevcut durum, devam eden çalışmalar, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik 
hazırlanan projelere dair sunumun yapıldığı toplantıda İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Sa-
vaşçı, kendilerine her konuda destek veren Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım’a eğitim camiası 
adına müteşekkir olduklarını ifade ederek, kısa, orta ve uzun vadeli projelendirme süreçlerine dair 
bilgilendirmede bulundu.

“Tüm Eğitim Paydaşlarımızın Dahil Olacağı Projeler”

7’den 77’ye herkese hizmet veren bir kurum olduklarını ifade eden İl Müdürü Savaşçı, Sakarya eği-
tim camiası olarak öğretmenler, öğrenciler ve velilerle birlikte herkese yönelik projeler tasarladık-
larını, İlimizde Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesinin başarıyla yürütüldüğünü, özellikle 5 yaş 
okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranında yüzde 95 gibi önemli bir rakamı yakaladıklarını ve bunu 
daha yukarı çıkarmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini, bağımlılıkla mücadele kapsamında da ça-
lışmalar yapıldığını ifade ederek, hâlihazırda ihale ve proje aşamasında bulunan, yapımı devam eden, 
tamamlanma aşamasına gelmiş ve büyük onarımı yapılan okullara dair bilgiler verdi.

“Eğitimde Başarının Anahtarı: İş Birliği ve Ekip Ruhu”

Toplumların refah seviyesini yükselten ve onları daha başarılı, daha huzurlu kılacak yegâne unsurun 
eğitim, eğitimi verebilen tek unsurun da insan olduğuna dikkat çeken Vali Çetin Oktay Kaldırım, 
“Eğitime yapılan yatırımlar, yarınlarımıza ve geleceğe yapılan yatırımlar olduğu için daima önceliği-
mizdir. Bilhassa eğitim camiasının en önemli aktörü kıymetli öğretmenlerimizin her anlamda moti-
vasyonlarını ve şevklerini artırmamız gerekiyor. Başarı, ancak aynı vizyonla, birlikte hareket etmekle 
ve ekip ruhuyla gelir. Hedefl ere ulaşmanın en güzel yolu ve bir yerdeki eğitimin kalitesi, orada bulu-
nan eğitimcilerin ve ilgili aktörlerin ortak hedefl ere dönük birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, 

Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım ile Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Sakarya
genelinde uygulanması planlanan projeleri hakkında toplantı gerçekleştirildi.

nan eğitimcilerin ve ilgili aktörlerin ortak hedefl ere dönük birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, 
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kaynaşmasıyla mümkündür. Bunu sağlarsak başarı kendiliğinden gelecektir.

“Eğitim Her Çocuğa Kendi Potansiyeli ve İlgi Alanları Doğrultusunda Yol Çizer”

Elbette yine bizim için her çocuğumuz özel, her gencimiz kıymetlidir. Çocuklarımızı özellikle yeni 
nesil alanlarda yetenekleri, ilgi alanlarına göre iyi bir şekilde yönlendirirsek, onlardan yatkın olduk-
ları alanlarda başarı beklemek daha kolay olacaktır. Bu açıdan İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün öğ-
rencilerimize yönelik projelerini çok önemsiyorum. Özellikle vizyoner, yenilikçi ve altyapısı güçlü 
projeler, hayatımıza daha fazla katkı sağlayıp daha fazla ön plana çıkmamızı sağlıyor.

“Dijital Çağın Yerleşkesi İle Geleceğe Dijital Adımlar”

Geleceğimize yön verecek ve kaçınılmaz olan dijital dünyada hem ülke hem de şehir olarak yer ala-
bilmek adına projeler geliştiriyor ve bu yeni dünyaya hazırlıklı olma hedefi yle çalışıyoruz. Dünyanın 
gitgide bu alanlara doğru kaydığının farkında olarak, özellikle çocuklarımızı dijital ortamlarda doğru 
bir şekilde yönlendirip, bu alanları verimli ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamamız gerekiyor. 
Veri, bilgi, bilişim, yazılım, metaverse gibi yeni nesil alanlara yatırım yapan ülkelerin, dünyanın 
başarılı aktörleri olacağı aşikârdır. Eğitim çalışmalarında bu gibi yeni nesil alanlarda ne kadar ön 
alırsak, gençlerimizi bu yeni becerilerle donatabilirsek, devletimize ve milletimize daha fazla faydalı 
olabilir, dijital dünyanın nimetlerinden yararlanarak ülkemizin ve ilimizin tarım, sanayi, ekonomi ve 
hizmet sektörü gibi alanlarını akıllandırarak büyük katkı sağlamış oluruz. Bunu sağlamak için bütün 
okullarda vereceğimiz kodlama eğitimlerinin yanı sıra doğa içerisinde bu alana yatkın öğrencilerimi-
ze yönelik dijital çağın yerleşkesi için dijital adım çalışmalarına başladık.

“Şampiyonlar Şehri Sakarya”

Bununla birlikte her öğrencimizin mutlaka bir hobisinin olması için eğitimcilerimizin gayret göster-
mesi lazım. Çocuklarımızın ruhunu besleyecek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacak en az bir 
bilim, spor, kültür ve sanat alanına yönlendirilmesine olanak sağlamalıyız. Sakarya’mız, spor, sanat 
gibi alanlarda çok büyük başarılara imza atarak Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu, Türkiye 
Şampiyonu olmuş çocuklarımız, TÜBİTAK ve TEKNOFEST’e sundukları projelerle de başarı yaka-
lamış gençlerimizi barındıran bir kenttir. Bu başarılar da aslında bu alanlarda ne kadar özellikli bir İl 
olduğumuzu gösteriyor. Çocuklarımızı normal eğitimleri dışında yönlendireceğimiz her bir dal, on-
ların gelişimine büyük katkı sağlayacak ve ülkemiz ile İlimize yine büyük kazanımlar sağlayacaktır.

“STK’lar ve OSB’lerle İş Birliği”

Mevcut 8 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunan ve planlanan ihtisas OSB’lerin kurul-
ma çalışmalarının devam ettiği İlimizde, mesleki eğitim veren okullarımızı da çok 
yakından takip ediyoruz. Var olan ve yeni kurulacak OSB’lerin nitelikli eleman 
ihtiyacını karşılayacak okullarımız için, şehirdeki Sivil Toplum Kuruluşları 
ve OSB’lerle eğitim alanında yakın çalışma ve iş birliği içerisinde bulun-
mayı önemsiyoruz. İstihdamı kolaylaştıracak çalışmalar ve iş birlik-
lerini geliştirmemiz, İlimizin bu alanda da ileride olmasına imkân 
tanıyacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği ülke genelindeki 
projelerin de masaya yatırıldığı toplantıda Vali Kaldırım, İl 
Millî Eğitim Müdürü ve ekibinin başarılarının devamı te-
mennisinde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 
en kısa zamanda projelerin lansmanının yapıla-
cağını dile getirerek projelerin ivedilikle hayata 
geçirileceğinin müjdesini verdi.

ÇETIN OKTAY KALDIRIM
SAKARYA VALISI
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Sakarya Öğretmen Akademileri yeni dönemde farklılaşan bakış açısı ve yeni 
yüzü ile eğitim paydaşlarını desteklemeye devam ediyor. Sakarya Öğretmen 

Akademileri; çok yönlü bir kariyer mesleği olan öğretmenliğin, farklılaşan 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sanat ve kültürel alandaki duayenler 
rehberliğinde eğitim planlamalarının yapılmasını ve öğretmenlerimizin 
bireysel çabaları ile farklı alanlarda geliştirdikleri yetkinliklerine katkı 
sağlayacak akademik bir eğitim sürecin planlanmasını amaçlamakta-
dır. Gerçekleştirilecek uzun soluklu zengin eğitim süreçleri ile okul yöneticile-

ri ve öğretmenlerin niteliğinin geliştirilmesi, eğitim öğretim kalitesini etkileyen 
faktörlerin ve öğretmen niteliklerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkilerinin belir-

lenmesi; öğretmen ve yöneticilere yenilikçi öğretim, strateji, yöntem ve teknikleri kazandır-
mak hedefl enmektedir.
Sakarya Öğretmen Akademile- ri yeni dönemde; Sanat, Edebiyat 
ve Müzik akademileri ola- rak işleyişini sürdürecektir. 
Akademiler spesifi k ko- nularda eğitim verecek ve 
bu eğitimler alanında uzmanlığını ispatlamış 
duayenler rehberliğinde yürütülecektir. Akademi-
lerde yapılacak her eği- tim için başvuru şartları 
belirlenerek eğitime uygun öğretmenlerin 
başvurması istenecek- tir. Öğretmenlerimizin 
eğitimlere CV’leri ile başvurmaları sağlanacak 
ve her eğitimin kon- tenjanı sınırlı olacaktır. 
Başvuruları kabul edil- miş öğretmenler, süresi 
dört ila altı hafta arasın- da değişecek kapsamlı 
eğitimlerle ve konu- ya özgü zengin içeriklerle 
desteklenip alandaki yet- kinlikleri artırılacaktır. Eğitim 
süreçleri tamamlandıktan son- ra öğretmenlerin diplomaları ile 
birlikte akademiden mezun olma- ları sağlanacaktır. 

Sakarya Öğretmen Akademileri üç alanda vereceği uzun süreli eğitimlerinin dışında ayda bir ala-
nında uzman ve yetkin ünlü isimlerle geniş katılımlı çalıştay ve konferanslar düzenleyecektir. Bu 
konferans ve çalıştaylar eğitim paydaşlarına ayrı ayrı hitap edecek şekilde planlanacaktır. Eğitim 
paydaşları (öğretmen, müdür yardımcısı, müdür, şube müdürü, yönetici, veli vb.) bu konferanslara, 
konferansın içeriğine uygun olacak şekilde davet edileceklerdir.

Sakarya Öğretmen Akademileri yeni dönem konferans ve çalıştaylarına aralık ayında “İhsan ATAÖV 
ile Protokol Eğitimi” konferansı ile başlamıştır.  Protokol ve kurumsal nezaket kuralları uzmanı İhsan 
ATAÖV, yurt içi ve yurt dışında protokol eğitimi almış ve yine yurt içi ve yurt dışında yüzden fazla 
kamu ve özel kuruma protokol eğitimi danışmanlığı sağlamıştır. Hala birçok kuruma protokol ve 
kurumsal nezaket kuralları alanında danışmanlık yapmaya devam etmektedir. 

İl ve ilçe yöneticilerimizin protokol ve kurum kültürlerine katkı sağlamak, kurumlar ve kamu çalı-
şanları arası olumlu iklimi geliştirmek için planlanan “İhsan ATAÖV ile Protokol Eğitimi”, ilçe millî 
eğitim müdürleri, şube müdürleri, okul müdürlerinin katılımlarıyla geniş katılımlı bir konferans şek-
linde gerçekleşmiştir. 

Yerel Projeler

Sakarya Öğretmen Akademileri

Sakarya Öğretmen Akademileri yeni dönemde farklılaşan bakış açısı ve yeni 
yüzü ile eğitim paydaşlarını desteklemeye devam ediyor.

Akademileri; 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sanat ve kültürel alandaki duayenler 
rehberliğinde eğitim planlamalarının yapılmasını ve öğretmenlerimizin 

sağlayacak akademik bir eğitim sürecin planlanmasını amaçlamakta-
dır.

ri ve öğretmenlerin niteliğinin geliştirilmesi, eğitim öğretim kalitesini etkileyen 
faktörlerin ve öğretmen niteliklerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkilerinin belir-
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Doğduğumuz andan itibaren sürekli gerçekleştirdiğimiz önemli bir eylem var 
‘Öğrenmek’. Her nefes alışımızda bir şeyler öğreniyoruz; aile, okul, arkadaşlar, 

iş hayatı bize farklı öğrenme fırsatları sunuyor. Tüm evren her gün hızla değişirken, öğrenme yöntem 
ve tekniklerinin aynı kalmaması gerekiyor. Bu konuda en büyük görev öğrenme yöntemlerinin uygu-
layıcısı değerli öğretmenlerimize düşmektedir. Öğretmek, iki kere öğrenmek demektir gerçeğinden 
hareketle proje kapsamında belirlenen çalışma alanlarında Meslektaş Mentorluğu uygulaması ger-
çekleştirilmiştir. Mentorlar ve Öğrenme keşfi  yol arkadaşları tarafından geliştirilen Özgün Öğrenme 
Tasarımları Atölyeleri ve sergisinden oluşan Deneyim Paylaşım Zirvesi 11 Aralık 2021 Cumartesi 
günü Öğretmen Destek Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. 10 Meslektaş Mentoru ve yol arkadaşları 
tarafından geliştirilen 13 Özgün Öğrenme Tasarımı bu zirvede öğretmenlerimiz ile paylaşılmıştır. 
Proje Yönetimi, Montessori, Bilgisayarsız Kodlama, Eğitimde Görsel ve Metinsel Hikâyeleştirme, 
eTwinning, Akıl ve Zekâ Oyunları, Maker Öğretmen, Web 2.0 Araçları, Eğitimde Kişisel Gelişim ve 
Farkındalık çalışma alanlarında 220 katılımcı öğretmenimiz mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı 
sağlayabilecekleri deneyim paylaşımları gerçekleştirildi. İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Ebubekir Sıd-
dık SAVAŞÇI açılış programında özgün öğretim, yöntem ve tekniklerini meslektaşları ile paylaşan 
öğretmenlerimizle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Meslektaşım, Öğrenme 
Keşfi mde Yol Arkadaşım Projesi kapsamında öğrenme keşfi  yol arkadaşlarıyla başarılı çalışmalar 
yürüten meslektaş mentorlarına teşekkür belgesi takdim etti.

Deneyim Paylaşım Zirvesi

Öğrencilerin öğrenme yolculuğuna rehberlik eden, öğrenileni beceriye dö-
nüştüren, sınıf duvarlarını aşıp hayata dair bilgiye ulaştıran, yoruldum ama 

çocukların gözlerindeki ışıltı için değer diyen değerli öğretmenlerimizin 
birbirleriyle deneyim paylaşımı yapabilmelerini, işbirliği içinde çalışma-
larını, kişisel ve mesleki gelişimlerine değer katacak öğrenme keşifl erini 
başlatmalarını sağlamak amacıyla Müdürlüğümüzce Meslektaşım, Öğ-
renme Keşfi mde Yol Arkadaşım Projesi kapsamında #biöğrenmehareketi 

başlatılmıştır. 

Doğduğumuz andan itibaren sürekli gerçekleştirdiğimiz önemli bir eylem var 

Öğrencilerin öğrenme yolculuğuna rehberlik eden, öğrenileni beceriye dö-
nüştüren, sınıf duvarlarını aşıp hayata dair bilgiye ulaştıran, yoruldum ama 

çocukların gözlerindeki ışıltı için değer diyen değerli öğretmenlerimizin 
birbirleriyle deneyim paylaşımı yapabilmelerini, işbirliği içinde çalışma-

başlatmalarını sağlamak amacıyla Müdürlüğümüzce Meslektaşım, Öğ-
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Yerel Projeler

Atadan Toruna Tohumdan Sofrana

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bu projede ata tohumunun önemini açığa çıkara-
cak ve gelecekte büyük rol oynayacak Z kuşağının bu konuda hassasiyet göstermesini, 

yaşamın kaynağı tohumun millî ruh ile sürdürülebilirliğinin sağlanması, ata tohumuna 
geçmişimizin bir mirası şuuru ile yaklaşılması, tarımda yerli ve millî duygusunun 

kazandırılması beklenmektedir. Bu doğrultuda projeye farklı kademelerden katı-
lım gösteren Gönüllü Öğretmenlerimiz oluşturdukları Tohum Dedektifl eri Ta-

kımları ile faaliyetlerine devam etmektedirler. 

Tohum Dedektifl eri tarafından toplanan atalık tohumlar ve bu tohumlar ile 
ilgili bilgiler sınıf ve okul panolarında sergilenmektedir. Ayrıca öğrenci-
lerimiz proje kapsamında oluşturulan uygulama bahçelerinde çalışmışlar 
ve ilk ürünlerinin (domates, biber, salatalık, kabak vb.) hasadını yapma-
nın mutluluğunu tatmışlardır. Hibrit tohum, yerli tohum, temiz gübre, 
GDO, iklim krizi, yenilenebilir enerji kaynakları gibi konularda far-
kındalık kazanan öğrencilerimiz ailelerini de bilinçlendirmeye yöne-
lik adımlar atmışlardır.

Projeyi yerel faaliyetlerin dışında uluslararası platformlara da taşı-
mayı isteyen gönüllü öğretmenlerimiz eTwinning portalına dahil 
olmuşlardır.  Sakarya’da başlayan ata mirası tohum şu-
uru farklı illerimize hatta Azerbaycan’a kadar uza-
nan bir yolculuğa dönüşmüştür.

Proje yaygınlaştırma çalışmalarından biri 
olarak 8-11 Eylül 2021’de dördüncüsü ger-
çekleştirilen Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sa-
natları ve Ekipmanları Fuarı’nda Sakarya İl 
Millî Eğitim Müdürlüğü adına açılan stantta 

“Atadan Toruna Tohumdan Sofrana” projesin-
de toplanan atalık tohumların sergilendiği bir 

pano da yer almıştır. İlimizde farklı kademeler-
den yaklaşık 1.200 öğrencimizle bitki ekimi çalış-

ması yapılırken onlara ata tohumu ve organik tarım 
hakkında da bilgilendirme yapılmıştır. Fuara gelen katı-

lımcı ve ziyaretçilerin de büyük ilgisini çeken ata tohumları 
sonrasında okullara gönderilmiştir.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bu projede ata tohumunun önemini açığa çıkara-
cak ve gelecekte büyük rol oynayacak Z kuşağının bu konuda hassasiyet göstermesini, 

yaşamın kaynağı tohumun millî ruh ile sürdürülebilirliğinin sağlanması, ata tohumuna 
geçmişimizin bir mirası şuuru ile yaklaşılması, tarımda yerli ve millî duygusunun 

kazandırılması beklenmektedir. Bu doğrultuda projeye farklı kademelerden katı-
lım gösteren Gönüllü Öğretmenlerimiz oluşturdukları Tohum Dedektifl eri Ta-

kımları ile faaliyetlerine devam etmektedirler. 

Tohum Dedektifl eri tarafından toplanan atalık tohumlar ve bu tohumlar ile 
ilgili bilgiler sınıf ve okul panolarında sergilenmektedir. Ayrıca öğrenci-
lerimiz proje kapsamında oluşturulan uygulama bahçelerinde çalışmışlar 
ve ilk ürünlerinin (domates, biber, salatalık, kabak vb.) hasadını yapma-
nın mutluluğunu tatmışlardır. Hibrit tohum, yerli tohum, temiz gübre, 
GDO, iklim krizi, yenilenebilir enerji kaynakları gibi konularda far-
kındalık kazanan öğrencilerimiz ailelerini de bilinçlendirmeye yöne-
lik adımlar atmışlardır.

Projeyi yerel faaliyetlerin dışında uluslararası platformlara da taşı-
mayı isteyen gönüllü öğretmenlerimiz eTwinning portalına dahil 
olmuşlardır.  Sakarya’da başlayan ata mirası tohum şu-
uru farklı illerimize hatta Azerbaycan’a kadar uza-
nan bir yolculuğa dönüşmüştür.

Proje yaygınlaştırma çalışmalarından biri 
olarak 8-11 Eylül 2021’de dördüncüsü ger-
çekleştirilen Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sa-
natları ve Ekipmanları Fuarı’nda Sakarya İl 
Millî Eğitim Müdürlüğü adına açılan stantta 

“Atadan Toruna Tohumdan Sofrana” projesin-
de toplanan atalık tohumların sergilendiği bir 

pano da yer almıştır. İlimizde farklı kademeler-
den yaklaşık 1.200 öğrencimizle bitki ekimi çalış-

ması yapılırken onlara ata tohumu ve organik tarım 
hakkında da bilgilendirme yapılmıştır. Fuara gelen katı-

lımcı ve ziyaretçilerin de büyük ilgisini çeken ata tohumları 
sonrasında okullara gönderilmiştir.
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Yerel Projeler

Anadolu Mektebi

2012 yılında Prof. Dr. Sami Güçlü’nün Sakarya 
Üniversitesi’nde 12 kişilik bir öğrenci grubu ile 
başlattığı, 2016 yılında dönemin Millî Eğitim 
Bakanının imzasıyla Millî Eğitim bünyesinde 
lise öğrencileriyle çalışmasına imkân sağlanan 
okuma faaliyeti, 2019 tarihinde yenilenen pro-
tokol çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığı ile iş 
birliği içerisinde faaliyetlerine devam etmekte-
dir. Projeye 2020 yılı itibariyle de 35’in üzerin-
de ilin katılımıyla ortaokul öğrencileri de dahil 
oldu.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü gönüllü lise 
öğretmenleri ve öğrencileriyle 2017 yılında pro-
jeye dahil oldu. 2020 yılı Kasım ayında 35 kişi-
lik gönüllü öğrenci grubunun katılımıyla da orta-
okul öğrencilerimiz de yazar okumalarına dahil 
olmuştur. 

Akyazı Anadolu Mektebi okuma grubunun Mus-
tafa Kutlu okumalarını tamamlamalarının ardın-
dan yaptıkları panel, 16 Aralık 2021 Perşembe 
günü Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Sami Güçlü’nün katılımlarıyla gerçek-
leştirildi.

Melisa Sevindi’nin başkanlığını yaptığı; Akyazı 
Kız Anadolu İHL Fen ve Sosyal Bilimler Pro-
je Okulu öğrencileri Beyza Dumruk’un “Mus-
tafa Kutlu Hikâyelerinde Dil, Üslup ve Zihni-
yet” ve Havva Sevde Bayrak’ın “Din Üzerine” 
başlıklı ve  Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi öğ-
rencilerinden Selen Neziha Bağırıcı’nın “Mus-
tafa Kutlu Eserlerinde Değişim ve Yenileşme” 
ve Esma Gül Arslan’ın “Mustafa Kutlu’nun 
Eserlerinde Tebessüm” konulu metinleri ile yer 
aldıkları panelde Sakarya Üniversitesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümünden Doç. Dr. Muhammed 
Hüküm de değerlendirme yaptı. Akyazı İlçe 
Millî Eğitim Müdürü Recep Özdemir ile Şube 
Müdürü İbrahim Baş’ın da katılarak idareci, 
öğretmen ve öğrencilere çalışmalarından dolayı 
teşekkür ettiği programda İl Millî Eğitim 
Müdür Yardımcısı Ozan Özkaya, pandemi 
şartlarında Sakarya’da durağanlaşan Anadolu 
Mektebi okumalarının tekrar canlanması ve uy-
gulamaların paneller aracılığıyla hayata geçiril-
mesi için çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Öğrencilerin aileleri de program sonunda 
çocuklarının bu projede yer alması dolayısı ile 
memnun olduklarını belirttiler.
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Ulusal Projeler

TEKNOFEST
TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) 
ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğün-
de, Türkiye’de millî teknolojinin geliştirilmesi konusunda 
kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzen-
lenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji 
festivalidir. 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havali-
manı’nda bu sene dördüncüsü gerçekleşen TEKNOFEST 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 35 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarış-
malarına 81 il, 111 ülkeden 44.912 takım ve 200.000 kişi başvurmuştur. Yarışma başvuruları arasın-
dan 2.200 takım ve 13.000 yarışmacı ise fi nalist olarak yarışmıştır. 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında 
4.sü gerçekleşen Türkiye’nin en büyük festivali TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 
fi nallerinde Sakarya ili farklı kategorilerde toplam 30 takımda yer alan 24 danışman öğretmen ve 74 
öğrenci ile temsil edilmiştir. İlçeler bazında fi nale katılan takım sayıları: Adapazarı 7, Serdivan 5, 
Akyazı 4, Hendek 4, Erenler 4, Arifi ye 3, Geyve 1, Karasu 1, Kaynarca 1 şeklindedir. 

Adapazarı Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Fen ve Sosyal 
Bilimler Proje Okulu öğren-
cileri İbrahim Sait Akarçeş-
me, Faruk Öztürk, Utku Al-
tıntaş Turizm Teknolojileri 
Yazılım Kodlama Alanında 
Ayhan Yağız danışmanlığın-
da “Mobil Çelebi Modern 
Seyahatname” projesiyle 
Türkiye 1.’si olmuştur. 

15 Temmuz Şehitler Fen Li-
sesi Muharrem ATA’nın da-
nışmanlığında Kerem YOL-
DAŞ’ın hazırlamış olduğu 
“Makroliz Projesi” (Duş baş-
lığına ilk gelen soğuk suyun 
bir depoya aktarılarak is-
tenen sıcaklığa ulaştığında 
kullanılmasını sağlayarak su 
israfını önleyen doğa dostu 
patenti alınabilir bir proje) 
Çevre ve Enerji Teknoloji-
leri Yarışması Lise Seviyesi 
Kategorisinde Türkiye 2.’si 
olmuştur.

Adapazarı Hacı Zehra Ak-
koç Kız Anadolu Lisesi öğ-
rencileri İlayda İNAN Ayşe-
gül Biricik Sıla Kayaalp’tan 
oluşan Tekno Uzmanlar Ta-
kımı Sedat COŞAR’ın da-
nışmanlığında Akıllı Ulaşım 
Yarışması Lise Kategorisin-
de Türkiye 2.’si olmuştur.

Türkiye 1.liği
Türkiye 2.liği Tasarım Ödülü
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Ulusal Projeler

Aydın Gürdamar Ortaoku-
lu Müdürü Mesut Topal’ın 
danışmanlığında öğrencile-
rimiz Eylül Yalçın, Fatma 
Zehra Buruşoğlu, Selen Ata-
man ve Ahmet Ali Alkan’ın 
hazırladığı “Sel Kalkanı 
Projesi” İnsanlık Yararına 
Teknoloji Yarışması Afet 
Yönetimi İlkokul/Ortaokul 
Kategorisinde Türkiye 2.’si 
olmuştur. 

TEKNOFEST

SATSO Motorlu Araçlar 
Teknolojisi Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi öğrenci-
leri Umut Polat, Mhd Agh-
yad Idres, Hamza Karaoğlu, 
Muhammet Burmaoğlu, Ba-
rış Tunç’tan oluşan E-GE-
NERATION TECHNIC 
takımı Eyyüp İLHAN da-
nışmanlığında Liseler Arası 
Effi ciency Challenge Elekt-
rikli Araç Yarışları Görsel 
Tasarım Ödülü’ nü almaya 
hak kazanmıştır.

Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu 
öğrencileri Ceyda Yamak, 
Zülal Adıyaman ve Yağmur 
Su Çürük’ten oluşan Hij-
yen Elçileri takımı Cemal 
YAMAK danışmanlığında 
Eğitim Teknolojileri Yarış-
ması İlkokul/Ortaokul kate-
gorisinde fi nalde derece ala-
mamış ancak Kasım ayında 
Özbekistan’da yapılan Türk 
Dünyası Bilim Şenliğine 
davet edilmiş ve bilim şen-
liğinden 3 altın madalya ile 
dönmüştür.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali finallerinde kazandıkları başarılarla ilimizi gurur-
landıran öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi Sakarya Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım 
Sakarya Öğretmenevi’nde düzenlenen programla ödüllendirdi. Başarılı olan projeleri tek tek dinleyen 
Sakarya Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tek tek tebrik etti.
İlimiz geneli öğrenci ve öğretmenlerimizle 2022 yılı TEKNOFEST finali için eğitimlerimiz ve danış-
manlık programlarımız başlamış olup 2022 yılı için birçok alanda daha fazla birincilik elde etmeyi 
hede� emekteyiz.
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Ulusal Projeler

TÜBİTAK

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile öğrencilerin; bilimsel çalışmalar gerçekleş-
tirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin 
kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye 
proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve su-
num becerilerinin öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kal-
dırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 8. Bilim Fuar-
ları yaşanan pandemi sebebiyle 2021 yılı içierisinde gerçekleşmiştir. 2019-2020 çağrısı kapsamında 
22 okulumuz başvuru yapmış olup projelerini başarıyla gerçekleştirmişlerdir. 2020-2021 Eğitim-Öğ-
retim yılında ise 38 okulumuz başvuru yapmış olup 13 okulumuzun projeleri sergilenmeye uygun 
görülmüştür.

İlimizde gerçekleştirilen bilim fuarlarına İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ebubekir Sıddık SA-
VAŞÇI katılım sağlayarak TÜBİTAK bilim fuarlarının öğrencilerimizin bilimsel araştırma yapmaya 
teşvik edilmesi, takım çalışması, proje hazırlama becerileri ve ortaya çıkan çalışmaları sunmaları 
açısından önemli olduğunu ifade etti. İlimizde öğrencilerimizi bilimsel faaliyetlere yönlendirecek 
etkinliklerin daha da artacağını ifade eden SAVAŞÇI, bilim fuarlarının öğrencilerin yeteneklerini de 
ortaya koyabileceği bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

4006- TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı
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Ulusal Projeler

TÜBİTAK

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Ceyda GÜMÜŞEL ve Ayfer Suden BOZKUŞ, da-
nışmanları Azer YURTKULU ile hazırladıkları “Çekirdek Tozlarından Geleceğe Yatırım” projeleri 
ile 15.’si düzenlenen  2204-B TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması’nda Tür-
kiye fi nalinde Kimya proje alanında Teşvik Ödülü almaya hak kazandılar. Final sergisi ödül töreni 
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni ile öğ-
renciler katılım belgelerini ve plaketlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK’ın 
ellerinden aldılar. 

Öğrenciler, Hurma (Phoenix dactylifera), İğde (Elaeagnus angustifolia) çekirdek tozlarını entegras-
yonu ile hazırlanan hidrojellerin, toprakta bozunabilirliği, su tutma kapasitesi, bitki büyümesindeki 
etkisinin incelenmesi amaçladıkları proje ile; tarımda su kaybını en aza indirilerek, besin atığı olarak 
kullanılan bir maddenin ülke ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra, kuraklık gibi ciddi bir tehli-
keyle karşı karşıya olan ülkemizin tarım sektörüne katkı sunmayı hedefl emişlerdir.

2204-B TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması

4007- TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Bilimin 7 Dili
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen Bilimin 7 Dili Bi-
lim Şenliği Programı CADDE 54 AVM’de 26-30 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Bilimin 7 Dili’nin 
en temel amacı, 7’den 70’e Sakarya halkını bilim-teknolojiyle buluşturmak ve çocukların, gençlerin 
ilgisinin bilim, bilim tarihi, sanat ve teknolojiye çekilmesidir.
“Bilimin 7 Dili Bilim Şenliği’nde 63 atölye, 10 söyleşide 111 kişi görev aldı. 8.500 kişiye yakın katılım-
cının yer aldığı şenlikte, “Bilim ve İnsan” temasından hareketle etkinlikler gerçekleştirildi.
“Bilimin 7 Dili” Bilim Şenliği’nde Bilime yön veren 7 Bilim İnsanı ve 7 bilim dalı çıkış noktasıdır:
Fizik alanında El-Biruni, Kimya alanında Cabir bin Hayyam, Biyoloji alanında İbn-i Sina, Astronomi 
alanında Uluğ Bey, Matematik alanında Harazmi, Mühendislik alanında El-Cezeri, Sanat alanında 
Farabi’den esinlenerek şenlik teması oluşturulmuştur.
7 alt temada Temel Bilim Söyleşileri, Sanat Etkinlikleri, Astronomi, Gözlem, Materyal Geliştirme, 
Zekâ oyunları, Robotik-Kodlama faaliyetleri, 3D Materyal Geliştirme, Yapay Zekâ, Eğitimde Dijital 
Araçlar, Sanal Gerçeklik, Eğlenceli Fen Deneyleri, Sergiler ve Yarışmalar yapılmıştır.
İl Millî Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı etkinlikte yaptığı açıklamada, “Bilim sokağı şen-
liğimiz öğrencilerimizin büyük ilgisini görüyor. İlk gün öğrencilerimizin birçoğunu bilim adamları-
mız, üniversitedeki hocalarımızla buluşturma imkânı elde ettik, söyleşiler gerçekleştirildi. Okul ön-
cesinden başlayıp, lise düzeyine kadar her yaş grubuna hitap eden atölyelerimiz var. Bilgiye ulaşmada 
çok becerikli olan ‘Z’ kuşağı nesline öğrendikleri bilgileri gerçek hayatta nasıl kullanabileceklerini 
gösterebilmek ve rehberlik edebilmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. 5 gündür çok yoğun bir şe-
kilde öğrencilerimiz şenliği ziyaret ediyor. Çok güzel geri bildirimler de alıyoruz. Öğrencilerimizin 
zihinlerinde bir kıvılcım oluşturabilmeyi amaçladık. Bu kıvılcımı oluşturabildiysek bundan sonraki 
süreçlerde inanıyorum ki Sakarya’dan, Türkiye’ye yön verecek bilim insanları yetişecektir. Yapılan her 
çalışma çocuklarımızın geleceğe en güzel şekilde hazırlanması içindir” dedi.

27



Uluslararası Projeler

ERASMUS+

Konsorsiyum Üyesi 10 Okulumuzdan 20 Öğretmenimiz Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrinde 5 gün-
lük Kapsayıcı Eğitim (Inclusive Education) kursuna katıldılar.

Eğitimde Yenilikçi Eğitim Ortamları Tasarlama Sürecinde Avrupa Vizyonu Projesi (European Vi-
sion in the Process of Designing Innovative Educational Environments in Inclusive Education 
(EVPro-DIEEIE) Müdürlüğümüz liderliğinde 10 okul ile kurulan konsorsiyumun 2019 yılında Okul 
Eğitimi alanında kabul edilen Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA-101 projesidir. Projenin amacı 
kapsayıcı öğrenme anlayışının benimsendiği, içerik ve fi ziki imkanları ile yenilikçi öğrenme ortam-
larının tasarlanmasında Avrupa Vizyonunu okullarımıza taşımaktır. 

Müdürlüğümüz liderliğinde 10 okul ile kurulan konsorsiyumun yurtdışı hareketliliklerinin ikincisi 20 
öğretmenimizin Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrinde “Kapsayıcı Eğitim-Inclusive Education”, yapı-
landırılmış kursuna katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

18 aylık proje süresince gerçekleştirilecek hazırlık faaliyetleri, eTwinning faaliyetleri, yurt dışı hare-
ketlilik faaliyetleri, çalıştay ve seminerler, yaygınlaştırma faaliyetleri neticesinde Avrupa Kalkınma 
stratejisinin belirlediği akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümede, eğitim ve sosyal içermenin de 
yer aldığı 5 temel stratejinin öncelikleri arasında olan “dijital becerilerin gelişmesi, yenilikçi yakla-
şımların benimsenmesi” gibi hedefl ere doğrudan, “erken okul terki ve devamsızlık oranlarının azal-
masına” ise dolaylı bir katkı sağlanması beklenmektedir. 

Bu proje ile katılımcıların;

 Tüm öğrenciler için iyi eğitim ve öğretim kalitesini artırmak amacıyla katılım, entegrasyon ve 
kaynaştırma gibi yaklaşımların avantajlarını ve dezavantajlarını anlamaları,

 Kendi kendine yönlendirilen uygulamalı öğrenme yaklaşımı ile öğrencilerin özerkliklerini 
geliştirip, öğrencinin önceki bilgileri üzerinde yoğunlaşmaları, tartışmanın etkili bir şekilde 

EVPro-DIEEIE Projesi İkinci Yurtdışı Hareketliğİ

SAKARYA  Eğitim Stratejilerini Uluslararası 
Boyuta Taşıyor...
2021 Yılı ERASMUS+ Akreditasyonu Öğrenci ve Perso-
nel Hareketliliği Hibe Başvurularında 360.451.00 € Hibe 
Sakarya’ya…

Erasmus+ Programında üç alanda Akredite olan Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Okul  Eğitimin-
de  129.377 €, Mesleki Eğitimde 154.884 € ve Yetişkin Eğitiminde 76.790 € olmak üzere toplam  
360.451 € hibe almaya hak kazandı. 
Okul Eğitimi alanında 20, Mesleki Eğitimde 12 ve Yetişkin Eğitiminde 7 okul/kurumun katılımcı 
olduğu Konsorsiyum yapısı içinde hibe tahsisi sonrası 15 aylık ilk uygulama döneminde Müdürlüğü-
müz koordinasyonunda toplam 331 öğretmen ve öğrencinin katılımcı olacağı yurt dışı eğitim, işbaşı 
gözlem, staj hareketliliği ve uzman daveti faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar ile Müdür-
lüğümüzce hazırlanan Erasmus Planı hedefl eri doğrultusunda Erken Çocukluk Eğitiminin Niteliğini 
Artırma, Yabancı Dil ve Dijital Becerileri Geliştirme, Kapsayıcı Eğitim ve Çevre Sorunları Farkında-
lığı Oluşturma konularında Ulusal Eğitim stratejilerinin uluslararası boyuta taşınması sağlanacaktır. 
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Erasmus+ Programı Deneyim Paylaşımı Etkinliği

“Öğrenme Serüvenine Erasmus Deneyimleri Ekle…”

ERASMUSDAYS 2021

Uluslararası Projeler
kullanımını tetikleyip, sorgulamayı bir öğrenme aracı olarak kullanmaları,

 Öğrencilerin yanlılığını, okuldan ayrılmalarını ve anti-sosyal davranışlarını önlemek için uy-
gun eylem stratejilerini öğrenci ihtiyaçlarına göre uygulayıp ve değerlendirme yapabilmeleri,

 Farklı öğrenme ve öğretme ortamları, okul binaları, BİT ve sanal gerçeklik ile öğrencilerin ge-
lecekteki öğrenme ve çalışma hayatı için nasıl hazırlayacağını öğrenmeleri beklenen öğrenme 
çıktılarından birkaçıdır.

Kısa zamanda Kurum Kültürünün oluşmasına önemli katkı sağlayacak bu projenin, okullarımızın 
modernizasyonunda da yeni ufuklar açacağı, farklı projelere vesile olacağı düşünülmektedir. Öğret-
menler için kapsayıcı eğitim anlayışının benimsendiği ders tasarımlarının yaygınlaşması, öğrenciler 
için kendilerini rahat hissedecekleri okul ikliminin oluşması, velilerin benimsedikleri, güvendikleri 
öğrenme ortamlarının dizaynı elde edilecek en önemli sonuçlardandır.

Katılımcılar hareketliliğin gerçekleştirildiği Çek Cumhuriyeti Prag ve çevresindeki tarihi ve kültürel 
yerleri de ziyaret etmişlerdir. Kültürel etkileşimle güzel zamanlar ve dostluklar biriktirilmiştir.

Salgın süreci nedeni ile mayıs 2022 tarihine kadar ek süre verilen projede yurtdışı hareketlilik fa-
aliyetleri yanında eTwinning faaliyetleri, çalıştay ve seminerler, yaygınlaştırma faaliyetleri devam 
etmektedir.

eTwinning Sakarya ailesi 2021 Kalite Etiketi Başvuru sonuçlarında elde 
ettiği başarı ile gurur duyuyor. 2021 yılında %183 oranında gerçekleşen 
artışla toplam 460 Kalite Etiketi (156 Avrupa 304 Ulusal) ilimiz öğret-
menleri tarafından alınmıştır. İş birliği yapmak, projeler geliştirmek, 
paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme toplulu-
ğunu hisseden ve bu topluluğun bir parçası olan Sakarya eTwinnerları 
yürüttükleri projelerde gerek içerik, gerekse etkinliklerin özgünlüğü ile 
dikkat çekmektedir. İlimizde eTwinning Projeleri kapsamında pek çok 
etkinlik ve eğitim planlaması gerçekleştirilmektedir. 

eTwinning Sakarya’da Eğitim etwinning İle Bir Başka

Erasmus+ Programı’nın tanınırlığını ve bu prog-
rama yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak, 
potansiyel yararlanıcıları Erasmus+’tan yarar-
lanmaya teşvik etmek amacıyla 2018 yılından 
bu yana ülkemizin de katılımıyla ekim ayı içe-
risinde Erasmus Günleri (#ERASMUSDAYS) 
etkinlikleri düzenlenmekte; ülkemiz ile birlikte 
tüm Avrupa’da çeşitli görünürlük, yaygınlaştırma 
ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmek-
tedir. Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü bu yıl 
‘Öğrenme Serüvenine Erasmus Deneyimleri 
Ekle…’ temasıyla hazırlanan Erasmus+ Progra-
mı Deneyim Paylaşımı Etkinliği ile #ERASMUS-
DAYS2021’de yerini aldı.

Etkinliğimiz, Müdürlüğümüz okul eğitimi, 
mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi akreditas-
yonu konsorsiyum üyesi okul ve kurumları-
mızın temsilcilerinin katılımı ile gerçekleş-
tirilmiştir. Erasmus+ Programı (2021-2027) 
yeni döneminde Sakarya İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü eğitim stratejilerinin uluslararası 
boyuta taşınması ile ilgili planlanan çalışma-
lara dair bilgilendirmelerin Müdürlüğümüz 
Ar-Ge Birimi Erasmus+ Programı Proje Uz-
manları tarafından yapılan etkinlik Erasmus+ 
Programı katılımcılarının deneyim paylaşım-
ları ile tamamlandı. 
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Kalkınma Ajansı Projeleri

4 Mevsim Çocuk Okulu
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Kalkınma Ajansı Projeleri

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Prog-
ramı’na 4 Mevsim Çocuk Okulu isimli proje yazılmış ve öğretmenlerimizin doğa ve tabiat okulları 
alanında yetkinliklerini artırmaya yönelik danışmanlık/eğitim hizmeti verdirilmiştir.  Doğa ile okulu 
bir araya getirmeyi felsefe edinmiş doğa ve fen okulları bilinen adıyla orman okulları doğal yaşam 
ve dünya hakkında bir şeyler öğrenmek ve öğretmek amacıyla varlığını 1950’lerden günümüze kadar 
sürdürmüştür. Doğa ve fen (orman) okullarında öğrenim görmek öğrencilere sosyal, duygusal ve ruh-
sal açıdan daha iyi şekilde gelişmelerine katkı sunmakla birlikte doğal yaşamı keşfetmeyi, üretmenin 
yaşamın devamına olan katkılarını ve öğretimin doğanın her detayında olabileceğini ortaya koymak-
tadır. Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından bu kapsamlarda okul dışı öğrenme ortamları ile 
ilgili birçok proje yapılmıştır. Bunlara örnek verilmesi gerekirse;

• Okul dışı öğrenme ortamları ekibi oluşturulmuş ve bu ekip “Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kıla-
vuzu” hazırlayarak bunu saha ile paylaşmıştır. 

• Küçük Çiftçiler Projesi’nde öğrenciler doğayla ve yeni hobi alanıyla tanışmışlar, doğa sınıfl arı ile 
ilgili dersleri gerçek bir laboratuvar ortamında gerçekleştirmişler, geleneksel oyunlarını uygula-
ma şansı elde etmişlerdir.

• Açık Sınıf Projesi ile okul öncesi öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik ve güvenliği sağlanmış bir 
açık hava sınıfı oluşturulmuştur. 

• Akıllı Çiftlik Projesi ile öğrencilerin dijital teknolojileri kullanarak sulama ve yemleme yaptığı 
bir çiftlik kurulmuştur. 

• Atadan Toruna Tohumdan Sofrana Projesi ile de çocukların tohumları ve ürünleri tanımaları sağ-
lanmış yerli tohumların yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. 

Yapılan tüm bu çalışmaların da bize gösterdiği en önemli durum öğrencilerin doğa ile bir araya geldi-
ğinde öğrenme durumlarının daha destekli bir hal aldığıdır. Orman okullarımızda da bu durum daha 
sistemli bir şekilde varlığını sürdürecektir.

Proje kapsamındaki 24 katılımcı eğitim sonunda hem kendi tecrübe ve birikimlerini artırmış hem 
de doğanın çocuklara katkısını daha farkında olarak keşfetmişlerdir. Doğada eğitim gören çocuklar 
keşfetmeye, sorgulamaya, üretmeye, iş birliğine, sürdürülebilirliğe sorumluluk bilincine önem veren 
bireyler haline gelebileceklerdir. Yeşil çevrenin önemi son yıllarda daha da anlaşılmıştır. Bu noktada 
yaşanabilir bir çevre bilinci oluşturmak çocuklarımıza bu mirasın önemini kavratabilmek çok önem-
lidir. Eğitim ve doğanın bir bütün olarak ilerleyebileceğini net olarak görebildiğimiz eğitimimiz bu 
açıdan çok önem arz etmektedir.

Son dönemde çıkan orman yangınları birçok sektöre zarar verme durumunu da beraberinde getirmiş-
tir. Bu bakımdan projenin bölgesel kalkınmaya katkısı azımsanamayacak kadar fazladır. Öncelikle 
burada eğitim gören öğrenciler üretmeye yönelik bir toplum bilinciyle hareket edeceklerdir. Sadece 
tüketmenin dünyaya ve insana hiçbir fayda sağlamayacağını aksine üreten bir toplumun daha sağlam 
kalabileceğini anlayarak bu farkındalıkla kendilerini geliştireceklerdir.
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Seminerler

Sakarya Öğretmen Akademileri yeni dönem konferans ve çalıştaylarına aralık ayında “İhsan ATAÖV 
ile Protokol Eğitimi” konferansı ile başladı.  1979 Antalya doğumlu olan Protokol ve Kurumsal Ne-
zaket Kuralları Uzmanı İhsan ATAÖV, yurt içi ve yurt dışında protokol eğitimi almış ve yine yurt içi 
ve yurt dışında yüzden fazla kamu ve özel kuruma protokol eğitimi danışmanlığı sağlamıştır. Hala 
birçok kuruma protokol ve kurumsal nezaket kuralları alanında danışmanlık yapmaya devam etmek-
tedir. 

İl ve ilçe yöneticilerimizin protokol ve kurum kültürlerine katkı sağlamak, kurumlar ve kamu çalı-
şanları arası olumlu iklimi geliştirmek için planlanan seminer programı ilçe millî eğitim müdürleri, 
il/ilçe şube müdürleri ve okul müdürlerinin bulunduğu 879 katılımcıyla geniş katılımlı bir konferans 
şeklinde gerçekleşmiştir. 

İhsan ATAÖV ile Protokol Eğitimi

Sakarya Öğretmen Akademileri yeni dönem konferans ve çalıştaylarına aralık ayında “İhsan ATAÖV 
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Seminerler

 Konferansın sonunda yapılan röportajda İhsan Ataöv, “Yapılan iki oturumda da çok güzel vakit 
geçirdik. Müdürlerimizin etkileri de tepkileri de çok güzeldi. Protokol yönetimi ve kurumsal temsili 
konuştuk. Burada ast-üst iletişimi, görsel, işitsel iletişim, sözsüz ve dokunsal iletişimi konuştuk. Ben 
Kıymetli Valimize, Sayın Millî Eğitim Müdürümüze ve tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum” 
diyerek memnuniyetini dile getirdi.

İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir 
Sıddık Savaşçı, açılış ve selamla-
ma konuşmasında Cenap Şaha-
bettin’in “Nezaket ister iskarpin 
giysin ister çarık, bastığı yeri 
çamurlamaz” sözü ile başlayarak 
“Biliyoruz ki nazik olmak, konu-
muna yakışır biçimde davranmak 
ve topluma her anlamda örnek 
olmak öncelikle biz eğitimcile-
rin görevidir. Bu anlamda İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü olarak üzeri-
mize düşeni yapmak adına konu-
nun uzmanını davet ettik. Sakar-
ya Öğretmen Akademileri olarak 
Valiliğimiz himayelerinde yürüt-
tüğümüz bu çalışmanın böylesi-
ne hassas bir konuyu bünyesinde 
barındırmasının isabet olduğu ka-
naatindeyim” dedi. Konuşmasını 
Mevlana’nın “Her şey incelikten, 
insan kabalıktan kırılır” sözüy-
le bitirirken konunun ne denli 
önemli olduğunun da altını çizdi.

Ebubekir Sıddık SAVAŞÇI
Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü

Müdürlerden oluşan katılımcılarla yapılan görüşmelerde “Bu 
kadar kalabalık bir topluluğu seminerin başından sonuna ka-
dar aktif bir şekilde salonda tutabilmesi İhsan ATAÖV’ün ne 
kadar başarılı olduğunu bir kez daha göstermiştir”, “Protokol 
kuralları çerçevesinde devletimizi temsil ederken nelere dik-
kat etmemiz konusunda son derece faydalı bir seminer oldu” 
şeklindeki yorumlarla memnuniyetlerini ifade ettiler.

Ebubekir Sıddık SAVAŞÇI
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Diğer Çalışmalar

Araştırma Uygulama İzinleri

Millî Eğitim Bakanlığı-
nın 21.01.2020 tarihinde 
yayınlanan ve 81576613-
10.06.02-E.1563890 sayılı 
(2020/02) Araştırma, Ya-
rışma ve Sosyal Etkinlik 
İzinleri Genelgesi gereği 
Sakarya İl Millî Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı okul ve 
kurumlarda yapılacak bi-
limsel amaçlı araştırmalar, 
tezli-tezsiz yüksek lisans, 
doktora ve anket/ölçek uy-
gulamaları ve veri toplama 
faaliyetlerinin izin talepleri 
genelgede yer alan usul ve 
esaslara göre değerlendiri-
lip sonuçlandırılmaktadır.

2021 Temmuz-Aralık 
tarihleri arasında 

yapılan

29
başvurudan

22
başvuru onaylanmış

7
başvuru değerlendirme 

sürecindedir.
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Diğer Çalışmalar

Protokoller

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde İş Birliği Koordinasyon Protokolü (8.07.2021)

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurum-
larda yürütülen bilimsel ve eğitsel çalışmaların daha nitelikli hale getirilebilmesi için ihtiyaçların bi-
limsel yöntemlerle belirlenmesi ve giderilmesi doğrultusunda insan kaynakları, mekân ve imkânların 
etkin kullanımına dönük iş birliği ve koordinasyon çalışmalarının esaslarını ve çerçevesini belirlemek 
amacıyla yapılan protokolde bilimsel yöntemlerle belirlenen bilimsel, eğitsel ve sosyal ihtiyaçların 
karşılanarak öğretim elemanı, öğretmen ve öğrencilerin yetkinlik, değer üretimi ve akademik başarı-
larını iyileştirme yönünde bilimsel, eğitsel ve sosyal içerikli faaliyetlerin iş birliği içerisinde planlan-
masına, yürütülmesine ve değerlendirilmesine katkı sunmak; tarafl arın insan kaynakları, mekân ve 
diğer imkânlarının daha verimli kullanımına zemin hazırlamak amaçlanmıştır.

AARGE-TECH Ar-Ge Danışmanlık Otomotiv LTD ŞTİ. Arasında Yapılan İş Birliği Protokolü 
(4.08.2021)

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve AArGe-TECH Ar-Ge Danışmanlık Otomotiv Ltd. Şti. iş birliği 
ile otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu yeni teknolojileri bilen ve uygulayan teknik insan gücünü 
yetiştirmek üzere, öncelikli olarak mesleki ve teknik eğitim okulu ve kurumları bünyesindeki Motor-
lu Araçlar Teknolojisi alanının, sektörün ihtiyacına uygun olarak teknolojik gelişmelerin aktarılması-
na, bu alanda verilecek olan eğitimlerin/kursların düzenlenmesine ve bu kapsamda her yıl geleneksel 
olarak yapılacak yarışmaların planlanmasına ilişkin iş birliği protokolü yapılmıştır.

İHH Eğitimde İş Birliği Protokolü (1.10.2021)

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği 
arasında ortaöğretim öğrencilerinin ders dışı zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkin-
likler ile değerlendirmelerine, bilgi ve beceri sahibi olmalarına destek olmak, etkinlikleri planlamak, 
yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmeye ilişkin iş birliği imkânları sağlamaktır.

Bu kapsamda; Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul/kurumlarda, gönüllü eğitim ve kültür 
etkinliklerinin yapılması, eğitim-öğretimin her kademesinde, öğrencilerin toplumsal yaşama hazır-
lanması ve başarılarının artırılması amacıyla; sınav başarısını artırma ve sınav kaygılarını yenme, 
takım çalışması, tüm yönleriyle iletişim, stresle ve sınav stresi ile baş etmenin yolları, gençlik ve 
hedef belirleme, sanat eğitiminin önemi ve hayatımızdaki yeri, vatan ve millet sevgisi, çevre bilinci, 
toplumsal yaşama uyum, zaman yönetimi, aile ve kültürel bağlar, millî ve manevi değerler, modern 
bilimler ve hayata yansımaları, doğal afetler, açlık, savaş, vb. durumlar ile ilgili duyarlılık oluşturma, 
acil yardım, arama-kurtarma eğitimleri, doğa bilinci kazandırma, sosyal yardımlaşma duygularımızın 
gelişimi, toplumsal farkındalık oluşturma, yardımlaşma duygusunun yerleştirilmesi, okuma alışkanlı-
ğı kazandırılması, Türk ve İslam geleneğine ait eserleri tanıma, okumalar gerçekleştirme konularında, 
alanında uzman kişiler tarafından farkındalık yaratılması, eğitim etkinlikleri düzenlenmesi hedefl en-
mektedir.
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