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Köklü bir geçmişe sahip olan ve doğanın tüm cömertliği ile insanı kucakladığı üretim, istihdam ve 
huzur kenti Sakarya’mızdaki 15.000’i aşkın öğretmen ve idarecimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ifadesiyle aklıselim, kalbiselim, zevkiselim bireyler yetiştirmek için gece gündüz demeden gayret 
ediyoruz. Maksadımız; yavrularımızın kemalât yolculuğunda onlara rehberlik etmek, Nurettin Top-
çu’nun ifadesi ile “bizi kendi ruhumuza kavuşturan, hayale hayran gönüller ve insanlığı seven temiz 
yürekler” yetiştirmektir. Ne mutlu ki bu yolculukta yalnız değiliz. Bizlere her daim destek veren başta 
Sayın Bakanımız olmak üzere Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve 
tüm eğitim paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Özellikle son dönemde Bakanlığımız bünyesinde başlatılan birçok projenin yanı sıra temel eğitim 
okullarımızda ilk defa okul bazlı bütçe harcama işlemleri ile birlikte büyük bütçelerin ayrılması biz 
eğitimcilerin şevkini, iştiyakını son derece artırmıştır. Bizler biliyoruz ki insan, insanın gölgesinde 
yetişir. Yapılan çalışmalarla çocuklarımızın erken yaşlarda okul öncesi eğitimle tanışması, bir öğret-
menin gölgesine sığınması; temel eğitimde ve ortaöğretimde mevcut imkânların daha da artırılması 
biz eğitimcileri ziyadesi ile memnun etmiştir. Mesleki eğitimde atılan adımlar, Sakarya’mız gibi üre-
tim ve istihdam şehirlerinde ayrı bir heyecan oluşturmuş; gençlerimizin gelece ümitle bakmasına 
vesile olmuştur. Bizler eğitimciler olarak yıllarca; öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine cevap veren 
onların girişimcilik, ekip çalışması, karar verebilme, sorun çözebilme özelliklerini destekleyen; ulusal 
ve uluslararası alanda kendini ispatlamış dinamik yapılı bir mesleki eğitimin şehrimizde ve ülkemiz-
de yaygınlaşmasını hayal ediyorduk. Bu hayalimizin de son dönemde gerçek olduğunu rahatlıkla 
ifade edebiliriz.

2021 yılında Sakarya ili eğitim paydaşlarının katılımıyla ilimiz özelinde yapılacak çalışmaların tespiti 
ve eğitim stratejilerinin geliştirilmesi amacı ile düzenlenen “Sakarya’nın Eğitim Çarkı Eğitim Paydaş-
ları Çalıştayı”nın çıktıları olarak ve Bakanlığımızın 2022 yılında belirlediği hedefler doğrultusunda 
ilimizde “Spor Sakarya”, “Sanat Sakarya”, “Bilim Sakarya”, “NEHİR (Nitelikli Eğitim Hareketi İzleme 
ve Rehberlik)”, Önce Okul Öncesi” gibi projeler hayata geçirilmiştir. 
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Ebubekir Sıddık SAVAŞÇI
İl Millî Eğitim Müdürü



“Spor Sakarya” projesi kapsamında her çocuğun en az bir spor dalı ile uğraşması hedeflenerek 198 
bin 875 öğrenci ile 4 bin 445 sportif faaliyet gerçekleştirilmiştir. 10 bin 757 öğrencimiz lisanslı sporcu 
olmuştur. “Nehrin Çocukları Takımıyla Kenetleniyor” etkinliği ile 14 maçta 14 bin 704 öğrencimiz 
tribünde şehrimizin takımı olan Sakaryaspor’u desteklemiştir. 11 okulumuzda 4 bin 935 öğrencimiz-
le Sakaryasporlu futbolcularımız bir araya gelmiştir. Her çocuğun en az bir sanat dalı ile uğraşması 
amaçlanan “Sanat Sakarya” projesi ile ilimizde 813 bin 45 katılımcı ile 7 bin 849 sanatsal etkinlik 
gerçekleştirilmiştir. İlimizde öğrencilerimizi akademik ve bilimsel çalışmalara teşvik etmek amacıyla 
“Bilim Sakarya” projesi ile TÜBİTAK’ta bir önceki yıla göre başvuru sayımızda Bilim Olimpiyatları’n-
da %535, Bilim Söyleşileri’nde %307, Ortaokul Araştırma Projeleri’nde %174, Lise Araştırma Projele-
ri’nde %144 artış sağlanmıştır. TEKNOFEST’te bir önceki yıla göre 1.498 başvuru ile başvuru sayımız 
%148 artmıştır. “NEHİR (Nitelikli Eğitim Hareketi İzleme ve Rehberlik)” projesi ile ilimizde 11 bin 
411 8. sınıf öğrencimize 6 izleme sınavı, 9 bin 828 12. sınıf öğrencimize 5 izleme sınavı uygulanmıştır.
 
Bakanlığımızın nitelikli, adil ve eşit eğitim politikası doğrultusunda; “Okul Öncesi Eğitim Seferberli-
ği” kapsamında ilimizde başlattığımız “Önce Okul Öncesi” projesi ile gerçekleştirdiğimiz farkındalık 
çalışmaları ve okul öncesi şenlikleri ile 5 yaş okullaşma oranında %99,4’e ulaşılmıştır. Bu kapsamda 
ilimize 124 yeni derslik kazandırırken 32 yeni anaokulu projesinin startı verilmiştir. Sosyal politi-
kalar çerçevesinde ilimizde toplam 1 milyon 737 bin ücretsiz ders kitabı ile 1 milyon 72 bin ücretsiz 
yardımcı kaynak kitabı öğrencilerimize ulaştırılmıştır. “Matematik Seferberliği” kapsamında gerçek-
leştirdiğimiz seminerler, atölye çalışmaları ve çalıştaylarda 788 öğretmenimizle bir araya gelinmiştir. 
“Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında başlattığımız “Kitap Sakarya” projesi ile ilimize 
205 yeni kütüphane, 81 sıfır atık kütüphanesi kurulmuştur. Kütüphanelerimizdeki 392 bin kitabı %473 
artış ile 2 milyon 247 bin 798’e çıkarılmıştır. Yapılan çalışmalar doğrultusunda öğrenci başına düşen 
kitap sayısı 2’den 11,4’e yükselmiştir. Eğitimde gelenekle geleceği buluşturan 104 köy yaşam merkezin-
de bulunan 61 ana sınıfında 732 okul öncesi öğrencisi ile 50 halk eğitimi kursundaki 1.176 kursiyeri-
mize birlikte eğitim alma imkânı sunulmuştur. Nitelikli iş gücü ve artan üretim kapasitesi ile mesleki 
eğitimde döner sermaye gelirimiz %437 artışla 9 milyon 805 bin 389 liradan 52 milyon 677 bin 231 li-
raya yükseltilmiştir. MESEM’de kayıtlı öğrenci sayısı %311 artışla 6 bin 565’ten 27 bin 8’e çıkarılmıştır. 
Pansiyonda kalan öğrencilerimiz, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz ve okul öncesi öğren-
cilerimize ücretsiz yemek hizmeti sunulmaya başlanmıştır. Bu hizmet, meslek liselerimizin üretimiyle 
sağlanmıştır. “Temel Eğitimde 10 Bin Okul” projesi kapsamına alınan 88 okulumuzun bakım, onarım 
ve donatım ihtiyaçlarını karşılanmıştır. “Ortaöğretimde 10 Bin Okul” projesi kapsamına alınan 115 
okulumuz için bu doğrultuda gerekli planlamalar yapılmıştır. “Çevre Dostu 1.000 Okul” projesi ile 
16 ilçemizde 16 okulumuzda 7 bin 908 öğrenciye çevre koruma bilinci, geri dönüşüm ve sıfır atık 
konuları başta olmak üzere 22 farklı alanda eğitimler verilmiştir. Öğrencilerimizle buluşturduğumuz 
Çevre Dostu Anaokulunun tüm donatım ihtiyacı geri dönüşüm malzemeleriyle meslek liseleri ve halk 
eğitimi merkezlerimizin katkılarıyla sağlanmıştır. Halk eğitimi merkezlerimizde bir önceki yılda 91 
bin 628 olan kursiyer sayımız 12 bin 893 kursta 286 bin 459 kursiyere çıkarılmıştır. Böylece % 212 artış 
sağlanarak Sakarya’da halkımız hayat boyu öğrenme olanaklarıyla buluşturulmuştur. Mutlu aile mutlu 
çocuklar için “Aile Okulu” projesi kapsamında 8 farklı konuda 1.391 eğitici ile 1.049 kursta 60.032 
velimize eğitimler verilmiştir.
                                 
Bu bültende Strateji Geliştirme Hizmetleri Ar-Ge Birimimizin son altı aydaki çalışmalarına ve Mü-
dürlüğümüzce gerçekleştirilen iyi örneklere yer verdik. Bu vesileyle emeği geçen herkese ve Ar-Ge 
Birimimize teşekkür eder, keyifli okumalar dilerim.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ülkemiz geneli 2.000 Köy Yaşam Merkezinin Açı-
lış Töreni kapsamında, ilimize canlı bağlantı yoluyla hitap ederek, ilimizde açılan 104 Köy Yaşam 
Merkezinden biri olan Serdivan Uzunköy Köy Yaşam Merkezimizin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitapları sonrası Köy Yaşam Merkezinin kurdele 
kesimi; Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Millet-
vekili Sayın Ali İhsan Yavuz, Ak Parti Sakarya Milletvekili Sayın Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce ve il protokolü tarafından gerçekleştirildi.
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Ülkemiz Geneli 2.000 Köy Yaşam Merkezi
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Bakanlığımız himayelerinde Köy Yaşam Merkezleri Projesi ile köylerde kapalı durumdaki köy okulla-
rının eğitimle tekrar buluşturulması amacıyla okulların sadece çocuklara değil, yetişkinlere de hizmet 
sunacağı ilimizde şu ana kadar 104 Köy Yaşam Merkezi açıldı.

Köy Yaşam Merkezlerinden ilki olan Adapazarı Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töre-
nine Sayın Bakanımız Mahmut Özer katıldı. Köy Yaşam Merkezlerinin Bakanlığımızın başlattığı pro-
jeler arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, 
projenin salgın sonrası küçük yerleşim merkezlerine dönüş ve tarım ve hayvancılığın kritik bir alan 
haline gelmesi nedeniyle hayata geçirildiğini söyledi.

İlimiz köylerinde kapalı ve atıl durumda olan okullarımız hızlı bir şekilde revize edilerek restorasyonu 
gerçekleştirildi. Bu proje kapsamında eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik ilimizde köy yaşam 
merkezlerimizde açılan 61 ana sınıfında 725 öğrencimize ulaşılarak, ilimizde okul öncesinde 5 yaş 
okullaşma oranı %99,4’e yükselmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 
“Köy Yaşam Merkezleri İş Birliği Protokolü” kapsamında tarım, bahçecilik, ormancılık ve hayvancılık 
alanında ihtiyaç duyulan yaygın eğitim kurs programlarını açarak dünyadaki en iyi model uygula-
malarının köylerimize taşınması ve teorinin pratikle buluşturulması amaçlanmaktadır.Bu kapsamda 
Uzunköy Köy Yaşam Merkezimizin bahçesinde topraksız tarımın uygulandığı sera ile uygulama bah-
çesi bulunmakta ve aktif olarak kullanılmaktadır. Köy Yaşam Merkezlerinde halkın ihtiyaç duyduğu 
“Topraksız Tarım, Seracılık, Elde Türk İşlemeleri, Kurban Kesim Elemanı, Dikiş Nakış ve Kur’an-ı 
Kerim” gibi hayat boyu öğrenme merkezleri toplamda 225 kurs ile 2.759 kursiyere ulaşılmıştır.

Ayrıca “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında köy yaşam merkezlerimize sıfır atık 
kütüphaneleri oluşturuldu. Açık Hava Sinemaları kuruldu. Köylerin kalbi olan köy yaşam merkezle-
rimizde spor tesisleri, oyun alanları, çocuk parkları, fırın, topraklı ve topraksız tarım alanları bulun-
maktadır.

İlimizde 

104104
Köy Yaşam Merkezi
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Köylerimizin Kalbi Köy Yaşam Merkezlerinde bir çok etkinliğe yer verilmektedir. Serdivan Uzunköy 
Köy Yaşam Merkezi bahçesinde bulunan açık hava sinemasında “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” 
filmi seyredildi. Etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğrenci, öğretmen ve 
veliler katıldı.

61 Ana Sınıfı
725 Öğrenci

225 Kurs
2.759 Kursiyer
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Köylerimizin Kalbi Köy Yaşam Merkezlerinde atıyor. İlimizde 100’e ulaşan Köy Yaşam Merkezleri için 
Serdivan Zübeyde Hanım Ortaokulu Ar-Ge birimi öğretmen ve öğrencileri şarkı yazdı ve seslendirdi. 
Bakanlığımız bu çalışmayı Türkiye genelinde Köy Yaşam Merkezi Projesinin müziği olarak seçti.

Köy Yaşam Merkezleri

Atölyeler kuruldu,
Hikayeler hayat buldu,
Köy yaşam merkezleri 

Köylerin kalbi oldu.

Ülkemizin her köşesi,
Birer cennet bahçesi,

Hem örgün hem de yaygın
Eğitimin adresi

İlçe ve şehirlerde,
Bulunan tüm fırsatlar,

Artık köylerimizde, 
De mevcut durumdalar.

Yediden yetmişe,
Doğa ile iç içe,

Bir arada öğrenilir,
Köy yaşam merkezinde.

9
Ar-Ge Bülteni 2022-2

SAKARYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER



İstanbul’da düzenlenen 2022 Türkiye Uluslararası Gastronomi Fuarı ve Yemek Yarışması’nda Akyazı 
Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz, 2 Altın, 3 Gümüş Madalya kazanarak 
ilimize büyük gurur yaşatmışlardır. 300'den fazla yarışmacı ve jüri üyesinin katılımıyla Kasım ayın-
da İstanbul’da gerçekleştirilen 2022 Türkiye Uluslararası Gastronomi Fuarı ve Yemek Yarışması’nda 
Şefler Zirvesi Lise Aşçı Makarna Ta-
bağı kategorisinde; Ayşe Naz Özgür 
isimli öğrencimiz “Peynir Dolgulu 
Bal Kabaklı Makarna” tabağı ile Altın 
Madalya alarak 1. oldu. Şefler Zir-
vesi Lise Tatlı Tabağı kategorisinde; 
Rümeysa Zehra Çönt isimli öğren-
cimiz “Elma Rüyası” tabağı ile Altın 
Madalya alarak 1. oldu. Şefler Zirvesi 
Lise Tatlı Tabağı kategorisinde; Hilal 
Aydın isimli öğrencimiz “Helva Kö-
püklü Armudiye Tatlısı” tabağı ile 
Gümüş Madalya alarak 2. oldu.

Başarılı Örnekler Yarışması Ar-Ge ve 
Projeler alanında Adapazarı Anadolu 
İmam Hatip Lisemiz “Sanaldan Ger-
çekliğe Eğitim Kampüsü” projesiyle 
Türkiye Birincisi olarak göğsümüzü 
kabarttı.  Bakanlığımız Din Öğreti-
mi Genel Müdürlüğünce imam hatip 
okullarındaki başarılı örneklerin ve 
model uygulamaların tanıtılması ve 
yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan 
Başarılı Örnekler Sergisi’nde derece-
ye giren öğrencilerimiz, Millî Eğitim 
Bakanımız Sayın Özer’in katılımıyla 
düzenlenen törende ödüllendirildi. 

Tören; Sayın Bakanımız Mahmut Özer, DİB Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Bakan 
Yardımcımız Osman Sezgin, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Genel Müdürümüz Mehmet Nezir 
Gül, daire başkanlarımız, öğretmenler, öğrenciler ve pek çok davetlinin teşrifleriyle gerçekleşti. 

Sanat, Spor, Bilim vb. Alanlarda Ulusal, 
Uluslararası ve Yerel Yarışmalarda Dereceye 
Girerek Başarılara İmza Atan Okullarımız ve 
Öğrencilerimiz İlimizi Gururlandırdı.
“Sanaldan Gerçekliğe Eğitim Kampüsü”

2022 Türkiye Uluslararası Gastronomi Fuarı ve Yemek Yarışması Birincileri
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Karapürçek ilçemiz Şehit Hüseyin Zorlu Ortaokulu öğrencilerinden Fahrettin Adil Çelik, 08/10/2022 
tarihinde Balıkesir Susurluk Katrancı Mehmet Yağlı Güreşleri Teşvik 1 Boyu Finalinde 2.,  09/10/2022 
tarihinde Antalya ili Aksu ilçesinde yapılan yağlı güreşler Teşvik 1 Boyunda Şampiyon olarak 1 Altın 1 
Gümüş Madalya kazandı.

İkizler Spor Kulübü Başkanı ve Millî Takım Antrenörü Naci İhtiyar öncülüğünde Avrupa Wushu Kung 
Fu Şampiyonası ve Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonasında öğrencilerimiz derece alarak ilimizi gu-
rurlandırdı. 

İtalya’da düzenlenen CMAS Gençler ve Büyükler Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası’nda TED 
Koleji 11. sınıf öğrencisi Beril Ceren Öztürk 2. olarak Sakarya’mıza gümüş madalya kazandırmıştır.

Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi öğrencimiz Yasin Şen, Kürek Millî Takımında ülkemizi temsil ederek 
İtalya’da Dünya Üçüncülüğü, Bosna Hersek’te 2 Balkan Şampiyonluğu kazanarak ilimizi gururlandır-
mıştır.

Konya’da düzenlenen Ümit Genç ve U21 Dünya Karate Şampiyonası’nda Hendek Akşemsettin Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencimiz Yusuf Eren Temizel, Dünya Şampiyonu olarak ilimize büyük bir 
gurur yaşattı. 
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Matematik Seferberliği Kapsamında Sakarya Matematiğin Zirvesi’nde Programı Gerçekleştirildi.

Bakanlığımız tarafından TÜBİTAK ve üniversitelerin ortaklığında başlatılmış olan Matematik Se-
ferberliği kapsamında Sakarya Matematiğin Zirvesi’nde adlı çalıştay, İl Millî Eğitim Müdürümüz 
Ebubekir Sıddık Savaşçı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı, programda yaptığı konuşmasında “Bakanlı-
ğımızın Temel Eğitimde 10.000 Okul projesinden diğer pek çok projeye kadar eğitimde fırsat eşit-
liğinin kilit taşlarından biri olan matematiğin herkes için gerekli olduğunu ifade eden Bakanımız 
Sayın Mahmut Özer; matematik seferberliğinin, ülkemizin geleceğine atılmış çok önemli bir kırılma 
noktası olduğunu, matematiğin sadece sayısal eğilimi olan öğrencilerimize değil sözel eğilimi ve eşit 
ağırlığa eğilimi olan öğrencilerimize de gerektiği, matematiğin her insanın hayatı anlaması, haya-
tı yorumlaması ve hayatın içerisinde rasyonel bir şekilde yol yürüyebilmesi için gerekli olduğunu 
sözlerinde belirtmiştir” diyerek Sakarya Matematiğin Zirvesi’nde programıma destek olan davetli 
konuşmacılara, akademisyenlere, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere teşekkür etti.

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER

Sakarya Matematik Zirvesi’nde
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Alanında uzman konuşmacılardan Prof. Dr. Mehmet Ali Güngör ve Dr. Tunç Erdal Akdur’un lider-
liğinde; 13 farklı atölye ve eğitim paydaşlarının yer aldığı çalıştay ile öğrencilerimizin matematiği 
severek öğrenmeleri ve günlük hayata uyarlayabilmeleri hedefiyle bir araya gelindi.

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen Sakarya Matematiğin Zirvesi’nde programında 
300 öğretmenimiz atölye çalışmalarına katıldı. 8 masada 88 katılımcı çalıştayda ve yaklaşık 400 kişi 
seminerde dinleyici olarak yerini aldı.
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Her yıl iki kez yapılan izleme-değerlendirme raporları hedeflere ulaşma konusunda nerede olduğu-
muzu belirten göstergelerin somutlaştırılmış ifadesidir. İzleme-değerlendirme raporlarının bir son-
raki yıl yapacaklarımıza dair bizi motive eden, bize yol gösteren bir harita olarak değerlendirilmesi 
yerinde olacaktır. Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde yapıl-
ması planlanan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespitine yönelik ilk altı aylık 
İzleme Değerlendirme Raporu salgın nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirilemediğin-
den hazırlanamamıştır. Aralık 2020’de yapılması gereken Yıllık İzleme Değerlendirme Raporu çalış-
maları Bakanlığımızla yapılan görüşmeler neticesinde yapılmıştır. Hazırlanan bu raporda 2019-2023 
Stratejik Planda yer alan 7 amaç, 20 hedef ve 65 performans göstergesine ait 2019-2020 Eğitim-Öğ-
retim yılı faaliyetlerinin gerçekleşme oranlarını değerlendirmek ve bu hedeflerin gerçekleşmesini 
olumlu ve olumsuz yönde etkileyen iç ve dış faktörleri saptamak amaçlanmıştır.

2019 - 2023 STRATEJİK PLANLAMA
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2019-2023 Stratejik Plan dönemi çalışmaları bağlamında Müdürlüğümüzün Stratejik Plana ilişkin 
2021 yılı İzleme Değerlendirme Raporu genel değerlendirmesine bakıldığında Mart 2020 tarihinde 
yaşanan salgın sebebiyle 2020 Performans Programı faaliyetleri planlandığı şekilde ilerleyememiştir. 
Bu sebeple 2020 yılı İzleme Değerlendirme genel gerçekleşme oranı %52,27’dir. Bu gerçekleşmeler-
den %41 (27) hedefe ulaşılmış, %14 (9) makul düzeyde ulaşılmış, %17 (11) hedeften sapma, %28 (18) 
oranla hedeften gerileme gösteren performans göstergeleri bulunmaktadır. Performans göstergele-
rinde gerileme göstermiş ve hedeften sapma göstermiş olan performans göstergelerinin nedenlerine 
bakıldığında 2020 Mart ayında yaşanan salgın sürecinin etkisinin yüksek olduğunu görmekteyiz. 
Grafik-2’de belirtildiği gibi %55 salgın yaşanması, %24 ilerleyen dönemler için planlanmış olması, 
%14 tanıtım ve yaygınlaştırma eksikliği, %7 göç hareketliliği olarak dağılım göstermiştir.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planında yer alan hedeflenen oranlar ve 2020 
yılı İzleme Değerlendirme Raporu gerçekleşme oranları analiz edildiğinde 2021 yılı faaliyetlerinin 
planlanmasında gerileme, hedeften sapma gösteren performans göstergelerine ağırlık verileceğine ve 
dünya geneli yaşanan bu tip salgın ve afetler göz önünde bulundurularak alternatif yöntemler gelişti-
rilmesi ön görülmüş ve bu bağlamdan hareketle ilimiz genelinde; bilimsel, kültürel, sanatsal ve spor-
tif alanlara yönelik farklı organizasyonlar planlamak, kitap okuma alışkanlığının artırılmasına ve 
yabancı dil öğretimine yönelik yeni yöntemler belirlemek, özel eğitim öğrencilerinin eğitim-öğretim 
faaliyetlerinde etkin olarak yer alması ve ilimizdeki okullaşma oranının artırılması için farkındalık 
çalışmaları yapmak, meslekî eğitim çalışmalarına ağırlık vererek meslek lisesi öğrencilerinin sek-
törde istihdamının sağlanması için ilimizde bulunan sanayi kuruluşları ve sektörün paydaşları ile iş 
birliği halinde olmak, hayat boyu öğrenme ortamlarının yaygınlaştırmasını sağlamaya yönelik belir-
lenen hedefler ve Ekim ayında Sakarya Valiliği himayelerinde Müdürlüğümüzce yapılan Sakarya’nın 
Eğitim Çarkı Eğitim Paydaşları Çalıştayı’ndan çıkan veriler doğrultusunda projeler üretilmiştir.

2022 İzleme Değerlendirme Çalışmaları devam etmekte olup raporu ocak ayı sonunda oluşturula-
caktır.



YEREL PROJELER

Valiliğimiz himayelerinde Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Spor Sakarya projesi ile ilimiz mer-
kezinde ve ilçelerimizde eğitim-öğretim gören çocuklarımızın ve gençlerimizin en az bir spor dalı 
ile tanışmalarını sağlamak, ayrıca sporun çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarında bir yaşam 
felsefesi haline gelmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında bu süreçte İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak “Nehrin Çocukları” isim hakkının 
Marka Tescil Belgesini aldık. “Nehrin Çocukları Takımıyla Kenetleniyor” diyerek 14 maçta 14.704 
öğrencimizle Sakaryaspor’u destekledik. Sakaryaspor futbolcularıyla okullarımızda yapılan söyleşi 
etkinliklerinde 11 okulda 4.935 öğrenci ile bir araya gelindi. Okullarımızda 4.048 çeşitli sportif faa-
liyete 185.004 öğrenci katılmıştır. 4.143 kız, 6.614 erkek öğrencimiz farklı branşlarda lisanslı sporcu 
olarak çalışmaktadır. İlimiz genelinde öğrencilerimiz kız, erkek, karma ve genel kategorilerde top-
lam 447 yarışmaya katılım göstermiştir. Meslek liselerimiz ile okullarımızdaki Sakaryaspor Kulübü 
öğrencileri tarafından Sakaryaspor köşeleri yapılmaktadır. “Uçan Raketler” projesi kapsamında 85 
okula malzeme, 96 öğretmene 1.kademe masa tenisi antrenörlük belgesi verildi. 450 beden eğitimi 
öğretmenimizin katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında öğret-
menlerimize yönelik voleybol, ayak tenisi, masa tenisi, bocce, dart, satranç ve laser tag turnuvaları 
düzenlenmiştir. Ayrıca Sanat Sakarya ve Spor Sakarya projeleri iş birliğiyle de Halk Oyunları Şenliği 
planlanmıştır.

SPOR SAKARYASPOR SAKARYA

14 maçta 14.704 öğrencimizle tribünlerdeyiz...
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“Nehrin Çocukları Takımıyla Kenetleniyor”“Nehrin Çocukları Takımıyla Kenetleniyor”
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İnsanları diğer canlılardan ayıran, farklı kılan özellik düşünme yeteneğidir. Bu 
yeteneği geliştirebilmenin, doğru, güzel ve topluma faydalı işler üretebilmenin 
yolu da kitaplarla dost olmaktan geçer. Bilinç düzeyinin yükselmesi ile ya-
şantılar daha iyi kavranabilir, hayata dair olgular daha iyi yorumlanabilir. 
İnsan eliyle nesilden nesile iletilen bu kültür hazinelerinin her alandaki 
gelişmelerde (bilim, sanat, edebiyat) katkısı tartışılmazdır. Kitap-
lar aracılığıyla edinilen farklı deneyimlerin, okunulan yaşam 
öykülerinin kişileri bilgi, düşünce, duygu, hayal yönünden 
zenginleştirdiği de muhakkaktır. Gelişmiş ülke toplumları, 
daha fazla okuma alışkanlığına sahip olmanın sağladığı 
avantajları her alanda değerlendirmektedir. Düşünce 
ufkunu geliştirerek, geniş bir görüş açısı ve olay-
ları inceleme yeteneği kazandırması, kelime 
dağarcığını zenginleştirmesi, etkileyici 
konuşma ve güçlü hitabet özellikleri 
kazandırması, insanlarla ilişkilerin 
güçlenmesi, sosyal bir sermaye ve 
karakter kazandırması, kültür 
düzeyini yükseltmesi de ki-
tap okuma alışkanlığının 
bireysel kazanımlardan 
sadece birkaçıdır.

Kitap oku-
yan çocukların 

bilişsel, duygusal, 
psikomotor becerileri-

nin okumayan çocuklara 
oranla daha gelişmiş olduğu 

gözlenmektedir. Bunun yanında 
kitap okumak, çocukların dil, sos-

yal ve ahlaki gelişimlerini de doğrudan 
etkilemektedir. Çocuklar kitap sayesin-

de doğaya, insanlara, doğada gördüğü diğer 
canlılara ve olaylara karşı da hassasiyet geliştir-

mektedirler. Teknoloji ile erken yaşta tanışan, çok 
fazla uyarıcı ile karşılaşan çocukları, kitapların renkli 

dünyalarıyla tanıştırmak kolay olmasa da düşünen, fikir 
üreten, düşündüğünü ifade edebilen ve yanlış bilgi ile doğru 

bilgiyi ayırt edebilen bireylerin sayısının artması için, çocukluk 
çağında kitap okuma alışkanlığının kazandırılması adına çaba sarf 

etmek gerekmektedir.

KİTAP SAKARYA
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Bu doğrultuda Kitap Sakarya projesi kapsamında ilimiz genelinde öğrenci, veli ve eğitim paydaşı olan 
tüm bireylerin her türlü ortamda kitap okuma alışkanlığını kazanması ve bu alışkanlığın davranışa ve 
toplum yararına faydaya dönüşmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında tüm okul ve kademelerde aynı anda kitap 
okuma etkinliğinin gerçekleştirilmesi için ‘Okuma Takvi-
mi’ hazırlanmıştır. Takvim 797 okulumuzda, 8.853 derslik-
te, toplam 199.666 bin öğrencimize ulaştırılmıştır. İkinci 
dönemin başlangıcından bu zamana kadar toplam on yedi 
tane toplu okuma etkinliği gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamında okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve 
bireylerin kitaplarla ilgili bilgi birikimlerini farklı şekillerde 
ortaya çıkarabilmek için ‘Cevap Kitapta’ etkinliği düzenlen-
miştir. Etkinlikte müdürlüğümüz sosyal medya hesapların-
dan içinde bir kitap alıntısı bulunan afiş paylaşılmıştır. 421 
kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğe takipçileri-
miz arasından alıntının hangi kitaba ait olduğunu bilen 54 
kişiye kitap hediye edilmiştir. Etkinlik her ay tekrarlanmak-
tadır. 
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Yine proje kapsamında Valimiz Sayın 
Çetin Oktay KALDIRIM, şehrimizin 
çocuklarını okumaya teşvik etmek, 
onların nitelikli kitaplara ulaşmaları-
nı sağlamak için sosyal medya hesabı 
üzerinden paylaşımlar yapmaktadır. 
Sayın Valimiz Çetin Oktay KALDIRIM 
himayelerinde yürütülen hediye kitap 
etkinliğine gösterilen yoğun ilgi bu et-
kinliğin önemli günlerde tekrarlanma-
sını sağlamıştır. Yapılan etkinlikler ve-
silesiyle öğrencilerimizi yeni kitaplarla 
buluşturmak adına öğrencilerimizin 
okuduğu ve beğendiği bir kitap bölü-
münü oluşturulan #KitapSakarya uy-
gulamasına yüklemesi istenmiştir. Bu 
uygulama ile kitap okuma alışkanlığı 
kazanmış herkesin kendine özel bir ki-
tap künyesi oluşturması hedeflenmiştir. 
Bu kapsamda yapılan paylaşım etkin-
liklerine Türkiye’nin dört bir yanından 
öğrenci ve veliler yoğun ilgi göstermek-
tedir. Katılım sağlayan kişilere toplam 
50.500 kitap hediye edilmiştir.

50.50050.500
Hediye Kitap 
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Kitap Sakarya projesi kapsamında yürütülen etkinliklerden bir diğeri ‘Bir Kitap da Senden Olsun, 
Sakarya’nın Bir Milyon Kitabı Olsun’ etkinliğidir. Bu etkinlik ile öğrencilerimizin kitap okuma alış-
kanlığı kazanmalarının sağlanması, dijital dünyadan uzaklaşarak kütüphaneleri okullardaki yaşam 
alanı olarak benimsemelerinin sağlanması, kendisi için uygun kitaplar seçebilmesi açısından düzenli 
olarak kütüphane ziyaretini alışkanlık haline getirmelerinin sağlanması, kütüphane içeriklerinin zen-
ginleştirilerek Sakarya ili genelinde bir milyon kitaba ulaşılması, kütüphanelerimizin içeriklerinin 
güncel ve zengin hale getirilmesi ve öğrenci başına düşen kitap sayısının artırılması hedeflenmiştir. 
Etkinlik kapsamında her ilçeye öğrenci sayıları doğrultusunda kütüphanelerinde bulunması gere-
ken kitap sayıları verilmiş ve bu hedeflenen kitap sayılarına ulaşmaları istenmiştir. Etkinlikle birlikte 
düzenlenen kitap kampanyaları doğrultusunda okul kütüphanelerindeki kitap sayıları 392 bin’den 
2.018.220’ye yükselmiştir. Proje öncesi ilimizde öğrenci başına düşen kitap sayısı 2 iken proje süre-
cinde toplanan kitaplarla bu oran 9,9’a yükselmiştir.

Bakanlığımızın ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında okullarımız kütüphanelerinde 
gerçekleştirilen güçlendirme çalışmaları, eski kütüphanelerin yeni kütüphanelere dönüştürülmesi ve 
yeni kütüphanelerin kurulması doğrultusunda açılan 205 normal 88 sıfır atık kütüphanesi ile ilimiz-
de kütüphanesiz okul kalmamıştır.

Okul Kütüphanelerimizde

2.018.220
Kitap
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Proje kapsamında Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan tüm ortaokul ve liselerimizde öğrenim gören 
öğrencilerimiz için izleme sınavları gerçekleştirilmektedir.

NEHİR projesi ile öğretim programlarının uygulanmasında il genelinde fırsat eşitliği sağlanması ve 
eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması için süreç odaklı ölçme ve değerlendirme amaç-
lanmıştır. Öğrencinin ne kadar bildiğini değil, neleri öğrenip neleri öğrenemediğini teşhis eden ve 
öğrenme eksiklerini gidermek için iyileştirme süreci hazırlayan NEHİR projesi ile sürecin paydaşla-
rına sistem üzerinden geri bildirim verilmesi yoluyla eğitim-öğretim sürecinin hızlı bir şekilde okul, 
öğretmen, veli ve öğrenci tarafından takip edilmesi planlanmıştır. Böylelikle daha az zaman ve enerji 
harcanarak süreç değerlendirmesi yapılmaktadır.

6 Ekim 2022 tarihinde 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen İzleme Sınavı’na 8307 öğrenci; 
27 Ekim 2022 tarihinde 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen İzleme Sınavı’na 12058 öğrenci, 
22 Kasım 2022 tarihinde 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen İzleme Sınavı’na 8154 öğ-
renci; 09 Aralık 2022 tarihinde 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen İzleme Sınavı’na 11037 
öğrenci katılmıştır.

Öğrencilerimizin eşit koşullarda nitelikli eğitime erişmeleri sağlamak, öğrenme kayıplarını en aza 
indirgemek, öğrenci, öğretmen, velilerin motivasyonlarını sağlamak ve salt bilgiyi değil onu yorum-
lamayı öncelik edinen yeni nesil sorularla, problem çözme becerilerini geliştirmeye katkı sağlayarak 
akademik başarının artması amacıyla hedeflenen NEHİR (Nitelikli Eğitim Hareketi İzleme ve Reh-
berlik) projesi ile okul merkezli çalışmalarla fırsat eşitliği dikkate alınarak izleme sınavlarımız devam 
etmektedir.
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“Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi Sakarya Öğretmen Buluşmaları”nda amaç; konuşulacak konu-
lara 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 sohbet etmektir. 

Gerek ilçe öğretmenlerimizle gerekse tematik konular üzerine ilgili öğretmenlerimizle gerçekleştiri-
len 17 Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi Buluşmalarında 379 öğretmenizle bir araya gelindi. Buluş-
ma sonrasında İl Millî Eğitim Müdürmüz Ebubekir Sıddık Savaşçı, günün anısına öğretmenlere kitap 
hediye etmektedir.

Öğretmenin Emeği Öğretmenin Emeği 
Sohbetin DemiSohbetin Demi

1717  Öğretmenin Emeği
  Sohbetin Demi Buluşması

379379 Öğretmenimizle

23
Ar-Ge Bülteni 2022-2

SAKARYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



YEREL PROJELER

ÖnceÖnce  OkulOkul  ÖncesiÖncesi
Bakanlığımızın Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında yürütülen bu projede; 3-5 yaş gru-
bu çocukların okullaşma oranını ve okul öncesi öğretmenlerinin yetkinliklerini artırarak; erken ço-
cukluk eğitiminin niteliğini, kapsayıcılığını ve yaygınlığını artırmak amaçlanmaktadır. Projenin alt 
hedefleri; okul öncesi eğitimin tanıtımının yapılarak yaygınlaştırılmasının sağlanması, her bir çocu-
ğun okul öncesi eğitim kurumlarına erişiminin sağlanarak okul öncesi eğitimin kapsayıcılığının ar-
tırılması, okul öncesi eğitimin öneminin ilimizdeki erken çocukluk döneminde çocuğu olan ailelere 
aktarılması, erken çocukluk eğitiminde kullanılan yeni öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik veri-
lecek eğitimler yoluyla ilimiz okul öncesi öğretmenlerinin alan yetkinliklerinin artırılması, yapılacak 
çalışmalar aracılığıyla ilimizdeki okul öncesi eğitim düzeyinin kalite ve niteliğinin artırılmasıdır.

Amaç doğrultusunda belirlenen alt hedefleri gerçekleştirmek için her ay bünyesinde çocuk gelişimi 
bölümü bulunan meslek liseleri ve müstakil anaokulları ile halka açık mekanlarda okul öncesi eğitim 
sürecine dair farkındalık oluşturacak “Okul Öncesi Çocukların Neşesi” isimli büyük etkinlikler dü-
zenlenmektedir. Etkinliklerde erken çocukluk eğitiminde kullanılan yeni öğretim ve teknikler ve ala-
nında uzman eğitimciler çocuklarla ve aileleri ile buluşturularak okul öncesi eğitimin önemine dair 
farkındalık oluşturulmaktadır. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen etkileşimli kitap okuma, kukla 
gösterileri, drama, canlandırma çalışmaları, müzikli dans gösterileri, ritim çalışmaları, tiyatrolar, kâ-
ğıt çalışmaları, ebru çalışmaları, ahşap çalışmaları gibi sanatsal faaliyetler, dijital çalışmalar ve görsel 
sanatlar çalışmaları ile okul öncesi eğitimin önemine dair farkındalığın artırılması, yapılan sanatsal 
faaliyetlerle çocukların nitelikli zaman geçirmesi amaçlanmaktadır.
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Valiliğimiz himayelerinde yürüttüğümüz Önce Okul Öncesi Projesi kapsamında Adapazarı Belediye-
si katkılarıyla, Budaklar Mahallesi’nde bulunan Millet Evi’nde ‘Geleceğin Sesi Okul Öncesi Festivali’ 
düzenlenmiştir. Festivalde; öğrencilerin etkinlik yapacakları drama ve müzik ritmi standı, boyama ve 
oyun hamuru standı, tohum ekme standı, sanat etkinliği rüzgargülü yapımı standı, matematik beceri-
leri eğitimi standı, ebru, ahşap, yüz, cam ve kum boyama stantlarının yanında şişme oyun parkurları 
ile kültürel değerleri yansıtan ‘Karagöz ve Hacivat’ gösterisi de yer almıştır. Palyaçoların da çocuklara 
eşlik ettiği programda velilere ikramlar da dağıtılmıştır.

İkinci “Okul Öncesi Şenliği” Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Belediyesi katkılarıyla ilçe çarşı meyda-
nında halka açık şekilde gerçekleştirilmiştir. Şenlikte; öğrencilerin etkinlik yapacakları akıl oyunları, 
fen ve doğa etkinliği standı, üç boyutlu kitap sergisi, kum havuzu standı, boyama ve oyun hamuru 
şekillendirme standı, matematik eğitim standı, müzik ve ritim standı, tohum ekme standı, çömlek 
yapım standı, ahşap boyama standı, şeker boya ve parmak boya yapımı standı, drama, oyun, palyaço 
gösterisi, geleneksel çocuk oyunları ve yüz boyama stantlarının yanında şişme çizgi film karakterleri 
ile kültürel değerleri yansıtan “Nasrettin Hoca” gösterisi de yer almıştır. Palyaçoların da eşlik ettiği 
oyunlarda öğrencilere çeşitli ikramlar dağıtılmıştır.

Bakanlığımızın Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında yürütülen Önce Okul Öncesi projesi 
ve etkinlikleri, erken çocukluk döneminde bulunan özel gereksinimli çocuklara yönelik farkındalık 
geliştirmek amacını da taşımaktadır. ‘Okul Öncesi Çocukların Neşesi’ çocuk şenlikleri kapsamında 
hazırlanan etkinliklerde, özel gereksinimi bulunan öğrencilerin gereksinimlerine uygun uyarlamalar 
yapılarak tipik gelişen ve özel gereksinimli tüm çocukların etkin katılımı ile onlara kapsayıcı deneyim 
sağlayan ortamlar sunulmaktadır. 
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İlimiz genelinde yürütülmekte olan Sanat Sakarya Projesi ile her öğrencinin en az bir sanat dalına 
dokunması hedeflenmiştir. Bu bağlamda Müdürlüğümüz koordinesinde “Müziğin Sesine Kulak Ver” 
Etkinlikleri, Sanat Söyleşileri, Resim Sergileri ve okullarımızın Sanat Sakarya projesi kapsamında 
hazırladıkları çalışmaların sergileri, konserleri ve gösterileri yapılmıştır.

Sanat Sakarya Projesi kapsamında ‘Müziğin Sesine Kulak Ver’ etkinlikleri Bekir Sıtkı Durgun İlkoku-
lu Mehter Takımı Agora Avm’de sahne alırken Hendek Cumhuriyet İlkokulu Bağlama ve Koro Ekibi 
Cadde54 Avm’de sahne aldı.

Sakarya Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı Öğr. Gör. Dr. Serhat Demirel tarafından Figen Sa-
kallıoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine  “Sözün Sesi” söyleşisi sonrası öğretmen ve öğrencilerle güzel 
ve etkili konuşma çalışması gerçekleştirildi.

Ressam Avni Öztürk tarafından Nazmiye Ömer Sözer Ortaokulu öğrencilerine “Avöz Sanatı” söyleşi-
si sonrası öğrencilerle birlikte doğadaki bitkileri kullanılarak resim çalışması gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 99. Yılına özel “99 Resim Sergisi” gerçekleştirildi. İlimiz okul ve kurumlarımızdaki 
öğrenci ve öğretmenlerin birbirinden farklı tekniklerle (lavi, guaj, tempera, vitray, karakalem, mum 
boya, yağlı boya, siyah-beyaz resim vb.) hazırladıkları resimler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. 
Yılına özel olarak sergilendi. 

24 Kasım Öğretmenler Günü programında Adapazarı Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğren-
cileri sahne aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Millî Eğitim Müdürümüz Ebubekir 
Sıddık Savaşçı, protokol üyeleri ve öğretmenlerin katıldığı programda öğrenciler keman, viyola, gitar 
ve bağlama ile müzik ziyafeti verdi.
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Valiliğimiz himayesinde Müdürlüğü-
müzce yürütülen #SanatSakarya projesi 
kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü münasebetiyle “Hayatın İçinde 
Biz De Varız” fotoğraf sergisi düzenlen-
di.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı’nın katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilen sergi-
de, özel gereksinimli öğrencilerimizin hayatın içinde var olduklarında engellerin ortadan kalktığı-
nı konu edinen 30 fotoğraf sergilendi. Serdivan İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Dere, İl Millî Eğitim 
Müdür Yardımcısı Türker Erol Özen, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ozan Özkaya, Özel Eğitim 
Okul Müdürleri, öğretmenler,  çok sayıda öğrenci, veli ve vatandaşımız Müdürümüz Ebubekir Sıddık 
Savaşçı’ya açılışta eşlik etti.

“Hayatın İçinde
Biz De Varız”
Fotoğraf Sergisi Düzenlendi

Sakarya Üni-
versitesi Vakıf 
Koleji öğrenci 
ve öğretmen-
lerinin müzik 
dinletisi eşli-
ğinde sergiyi 
gezen ziyaretçi-
ler fotoğraflara 
yoğun ilgi gös-
terdi.

Adapazarı Şehit Adil 
Arslan Özel Eğitim 
Uygulama Okulu III. 
Kademe öğrencisi 
Mert Ekşi’nin piyano 
resitali de serginin 
anlamıyla bütünle-
şen bir farkındalık 
oluşturturdu. 

Müdürümüz Savaş-
çı, sergiyi beraber 
gezdiği öğrencilere 

“Şefkat, güç ve umuda ilham veren müstesna varlığınızla “Hayatın içinde biz de varız” diyerek göster-
diğiniz çabanızı fark etmenin verdiği manevi hazdan büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı; özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitimi için 
Millî Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde çok 
önemli ve kapsayıcı çalışmalar sürdürüldüğünü 
ifade ederek Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e 
şükranlarını sundu. 
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Yeteneksiz Çocuk Yoktur, Keşfedilmemiş Çocuk Vardır…

Küçük yaştaki her çocuk, dünyayı keşfetmeye çalışan; zihni diğer kişilere göre daha hızlı ve pratik 
işleyebilen birer kâşiftir. Bir ebeveyn ya da eğitimcinin bu konuda bilmesi gereken en önemli nokta 
ise yeteneksiz çocuğun olmadığı, keşfedilmemiş çocuğun olduğu gerçeğidir. Her çocuk dünyaya ken-
dine has birçok yetenek ve beceriler ile dünyaya gelir. Çocuğun hayatına büyük anlamda yön veren 
bu beceri ve yetenekler özellikle başta aile olmak üzere sosyal çevre ve okullar bu yeteneklerin ortaya 
çıkmasına yardımcı olur. Bu proje ile çocukların yeteneklerinin keşfi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Artık hepimiz biliyoruz ki yaşamdaki başarı ve bireysel haz ve mutluluk, zihin yapılarımız ve yete-
neklerimiz ile hayatımızdaki uğraşılarımız arasında yeterli bir eşleşme olmasına bağlıdır. 
Çocukluk dönemi tüm bir hayatın temel taşıdır. Cesur insanlar genellikle çocukluk döneminde 
kendini ifade edebilmiş bir ortamda büyümüş kişilerdir. Küçük yaştaki çocukların yeteneklerini ve 
potansiyellerini sunmaları için onları cesaretlendirmek; kendilerine güvenmelerini ve yeteneklerini 
yansıtmalarını öğretir. 
 

YETENEK YETENEK 
SAKARYASAKARYA
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Çocukla ilgilenmek, esasında bir gözlem işidir. Onun ne yaptığını, gözünün nelere takıldığını, küçük 
yaşta en çok nelerden hoşlandığını gözlemlemek; geleceğin bilim insanını, müzisyenini, ressamını 
küçük yaşta keşfetmeye vesile olabilir.

Yetenek Sakarya projesi ile; çocukların ne ile ilgilendiğini gözlemleyip çocukları yapabilecekleri be-
ceriler konusunda onları cesaretlendirmek, çocukları yeteneğine uygun araçlara yönlendirmek, ço-
cukların farklı uyaranlarla karşılaşmalarını sağlamak, çocukların kabiliyetlerini geliştirip izlenerek 
çocukları en yüksek potansiyellerine ulaştırmak hedeflenmektedir. Projenin yetenek alanları şu şekil-
de sıralanmaktadır:

• Spor
• Dans
• Tiyatro/Drama
• Müzik (Ses, Enstrüman, Ritim vb.)
• Görsel Sanatlar (Resim, Fotoğrafçılık vb.)
• Matematik-Bilişsel Beceri 
• Yazarlık
• Dijital Beceriler (Kodlama, Yazılım, Grafik Yapma vb.)
• Diğer (yukarıda yer almayan herhangi bir yetenek alanı)

Proje faaliyetleri arasında taramalar (spor-sağlık, kültür-sanat, bilim-teknoloji), seminerler, yetenek 
turnuvaları, kültür-sanat etkinlikleri, doğa çalışmaları, tarih ve kültür gezileri yer alması planlanmak-
tadır. 

Projenin ilk aşamasında öğretmenler yetenekli buldukları öğrencilerin sistem üzerinden girişlerini 
sağlayacaklar ve daha sonrasında yetenek alanlarında kurulan komisyonlarca öğrenciler değerlendi-
rilecektir. Bu aşamadan sonra yukarıda belirtilen faaliyet alanlarına göre öğrenciler eğitim ve güçlen-
dirme çalışmalarına dahil edilecektir.
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Bilim Sakarya Projesi Kapsamında TEKNOFEST Bilim Sakarya Projesi Kapsamında TEKNOFEST 
Proje Rüzgarı SergisiProje Rüzgarı Sergisi

TEKNOFEST

Müdürlüğümüzce düzenlenen serginin açılışı Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, Cumhuriyet Baş-
savcısı Sayın Osman Köse, İl Millî Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler ve öğ-
rencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Valiliğimiz himayesinde Müdürlüğümüzce yürütülen Bilim Sakarya projesi ile TEKNOFEST 2022 
Karadeniz’de 34 takımımız finale, 22 takımımız MEB Robot Yarışmalarına katılarak önemli dereceler 
elde etti. 
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TEKNOFEST 2022 Liselerara-
sı Efficiency Challenge Elekt-
rikli Araç Yarışması’nda Sa-
karya Bilim ve Sanat Merkezi 
“Payidar” takımı Tanıtım ve 
Yaygınlaştırma ile Görsel Ta-
sarım Ödülü kazanmıştır. Sağ-
lıkta Yapay Zeka Yarışması’n-
da Özel Şahin Anadolu Lisesi 
“ZEBOT-E1” takımı Türkiye 
2.’liği, TEKNOFEST Karade-
niz Sunum Özel Ödülü, En İyi 
Sunum Ödülü olmak üzere 3 
ödül kazanmıştır. Tarım Tek-
nolojileri Yarışması’nda Şehit 

Yılmaz Ercan Anadolu Lisesi “ Hydra” takımı Türkiye 3.’sü olmuştur. Eğitim Teknolojileri Yarışma-
sı’nda Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi “Cezeri’nin Çırakları” takımı TEKNOFEST Karadeniz 
Sunum Özel Ödülü kazanmış ve TEKNOFEST Sakarya Rüzgarı Sergisi’nde dereceye giren takımları-
mız ile bütün finalistlerimiz birlikte yer alarak katılımcılar ile buluştular. 

Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinde, Müdürlüğümüzce düzenlenen sergiyi farklı okul türlerin-
de eğitim gören 2 bin öğrenci ziyaret etti. Finalist öğrencilerimiz projelerini anlatarak ziyaretçilere 
projeleri hakkında bilgiler verdi. 

Öğrencilerimizin projeleri ile tek tek ilgilenen Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, danışman öğret-
men ve öğrencilerimizi tebrik etti.

ULUSAL PROJELER

Türkiye 2’nciliği

Tanıtım ve Yaygınlaştırma ile 
Görsel Tasarım Ödülü

Türkiye 3’üncülüğü
Özel Sunum Ödülleri
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Ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanların-
da çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda 
bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca Biyoloji, Coğrafya, 
Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türkçe ve Yazılım alanların-
da Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlenmektedir.

30.10.2022-04.11.2022 tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleştirilen TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğ-
rencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye finalinde Vakıfkent TOKİ İmam Hatip Ortaokulu 
öğrencileri Ümmügülsüm Yaşar, Şeymanur Cüni ve Şerife Nisa Karadeniz; öğretmenleri Özcan El-
zem ŞENGÜL danışmanlığında Tarih alanında ilimizi temsil etmiştir. “Sakarya İli Yorgancılığında 
Kullanıla Motifler Çiziyorum, Boyuyorum, Koruyorum” isimli projeleri ile 23.968 proje arasından 
tarih alanında Türkiye 2.’si olmuştur.

TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Kapsamında İlimizden İki Proje 

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek-
leme Programı kapsamında Adapazarı İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü adına yürütücülüğünü Dr. Tuğba Dündar’ın 
yaptığı “Doğa, Tarım ve Mimari Bağlamlarında Gerçekçi 
Matematik Eğitimine Uygun Soru Yazma:
Gözle, Taşı, Kur” isimli proje farklı illerden 30 öğretmenin 
katılımıyla ilimizde gerçekleşti. 
İl Millî Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı tara-

fından Sakarya Büyükşehir Öğretmenevinde açılışı gerçekleştirilen projeye, Türkiye’nin farklı ille-
rinden 30 ilköğretim matematik öğretmeni katıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ma-
tematik ve Fen Bilimleri Bölümü Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Ögretim Üyesi Prof.Dr. Murat 
Altun’un da teşrif ettiği açılışta, matematik sevdalıları bir araya geldi.

ULUSAL PROJELER

TÜBİTAK
TÜBİTAK 16. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ TÜBİTAK 16. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ 
ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI’NDA ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI’NDA 
TÜRKİYE 2.’LİĞİTÜRKİYE 2.’LİĞİ
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YERDEN GÖĞE EKOBİLİM

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme 
Programı kapsamında Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Kimya 
Öğretmeni Zeliyha Çelik’in yürütücülüğünü yaptığı proje te-
mel olarak, Sakarya ili sınırları içerisindeki farklı ekosistemleri 
takip ederek oluşturulan bir rota üzerinde gerçekleştirilen et-
kinliklerle öğretmenlerin ekolojik okuryazarlığını geliştirme-
yi amaçlamıştır. Akademisyen ve uzmanlar tarafından verilen 
eğitimlerle, katılımcı olarak seçilen ve Türkiye’nin farklı şehir-
lerinden gelen 24 sınıf öğretmeni, fen bilgisi ve sosyal bilgiler 
öğretmenine doğayı bir laboratuvar gibi nasıl kullanacakları ve 
doğadaki karmaşık ilişkileri bilimsel bir yaklaşımla fark ederek 
bunları kendi öğretim süreçlerine nasıl entegre edecekleri üze-

rine bir eğitim gerçekleştirildi. İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, proje eğitimlerini 
ziyaret ederek “öğretmenlerimizin, öğrencilere yönelik doğa eğitiminde farklı yöntem ve stratejileri 
kullanma becerileri geliştirmelerinin ve öğrencilerimiz için ekoloji okuryazarlığının eğitime entegre 
edilmesinin çok önemli olduğunu” ifade etti.

ULUSAL PROJELER
Katılımcı öğretmenlere gerçek yaşam durumlarından uygulamalı 
örnekler sunmak, gerçek yaşamdaki matematiksel durumları sı-
nıf ortamına taşıyabilecekleri bağlamlar oluşturmak, doğa, tarım 
ve mimari üçgeninde matematiksel bakış açısı oluşturmanın he-
deflendiği proje “Matematik Seferberliği” kapsamında matematik 
okuryazarlığı çerçevesinde mühendislik uygulamaları ile matema-
tiğin bütünleştirilmesi açısından da önem taşıyor.
5-10 Eylül tarihleri arasında Sakarya’nın farklı ilçelerinde gerçek-
leştirilecek olan etkinliklerin Sakarya’nın tanıtımı ve matematikle 
bütünleşmesi, matematik seferberliğinin yaygınlaştırılması nokta-
sında önemli olduğunu belirten Müdürümüz Savaşçı, öğretmenlerin gözlem ve deneyimlerini mü-
hendislik uygulama alanlarındaki bağlamlarla bütünleştirmelerinin farklı bakış açıları oluşturmada 
çok kıymetli olduğunu ifade etti. 

TÜBİTAK BİLİM SÖYLEŞİLERİ BAŞVURULARINDATÜBİTAK BİLİM SÖYLEŞİLERİ BAŞVURULARINDA  

TÜRKİYE İKİNCİSİ TÜRKİYE İKİNCİSİ 
TÜBİTAK’ın öncelikli hedeflerinden biri olan toplumun bilime 
ve teknolojiye olan ilgisini, sevgisini ve farkındalığını artırma 
çabasıyla çıkılan bilim yolculuğunda, Valiliğimiz himayelerinde 
Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde yürütü-
len “BilimSakarya” projesi kapsamında Sakarya ilimiz geçtiği-
miz yıla göre başvuru sayısında  % 307 artış sağlayarak Türkiye 
2.’si oldu.
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TÜBİTAK 4007 Sapanca Bilim Şenliği Açılış Programı Sapanca Kırkpınar 
Festival Alanında Gerçekleştirildi

Bilim kültürünün ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması amacıyla katılımcılarda çeşitli bilim 
dallarında farkındalık oluşturan, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu 
yönde gelişmesini sağlayan ve katılımcılara bilimsel düşünme becerilerini kazandıran etkileşimli fa-
aliyetlerin desteklenmesini hedefleyen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsa-
mında Sapanca ilçesinde Bilim Şenliği gerçekleştirildi.

Proje yürütücüsü Orhan Öz tarafından koordine edilen proje ile katılımcılara bilimsel merak uyan-
dırmayı ve katılımcıların günlük hayatın içindeki ayrıntıların, bilimsel yöntemlerle açıklanabileceğini 
keşfedilmesi sağlanarak yeni bakış açıları kazandırılması hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda proje; 
Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Akıl Oyunları, Robotik, Mühendislik, Havacılık, Astronomi, Kod-
lama, Tasarım, Sanat ve STEM alanlarını kapsayan “Artırılmış Gerçeklik, Animasyon, Bilgi İşlemsel 
Düşünme, Çevrim içi Etkileşimli Uygulamalar, Deneysel Uygulamalar, Oyunlaştırma, Sanat ve Dra-
ma Etkinlikleri, Gözlem, Sergiler, Gösteriler, Seminerler” aracılığıyla gerçekleştirilecek 111 atölye, 5 
bilimsel gösteri, 6 sergi, 4 gezi ve 5 söyleşi gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı, TÜBİTAK Bilim Şenliklerinin; genç beyinlerin 
bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilgiyi pratiğe geçirerek somutlaştırmayı ve mevcut bilgileri 
kemâle erdirmeyi sağlaması bakımından gerçekten son derece önemli olduğunu ifade etti. 

ULUSAL PROJELER
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“BİLİMSAKARYA” PROJESİNİN BAŞARISI

2014 yılında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından, alanında uzman bilim insanlarını 
ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle buluşturma ve öğrencilerin bilime olan ilgisini pe-
kiştirme amaçlı “Bilim Söyleşileri” adı altında oluşturulan etkinlikler dizisinde “BilimSakarya” olarak 
“Biz de varız!” diyerek bilim seferberliği sürecini Sakarya İl Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı 
başlattı.

DOĞRU ZAMANDA YAPILAN HAMLELER

Yapılan planlamalar ve yürütülen çalışmalar sonucunda, TÜBİTAK projelerine  2021-2022 Eği-
tim-Öğretim süreci içinde 52 olan başvuru sayısının 2022-2023 Eğitim-Öğretim sürecinde 212’ye 
yükseldiğini belirten Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı, Valiliğimiz himayelerinde  İl Millî Mü-
dürlüğümüzce yürütülen “BilimSakarya” hamlesinin sonuçlarından duyduğu memnuniyeti ifade etti 
ve Sakarya Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım’ın Türkiye 2.’si olan ilimizi ve bilim insanlarına ev sa-
hipliği yapacak okullarımızı tebrik ettiğini de önemle belirterek destekleri adına şükranlarını sundu.

BİLİM SEFERBERLİĞİ

Değişen ve gelişen dünya şartlarında öğrencinin bilginin kaynağına ulaşması, bilgiyi elde etmesi ve 
günlük yaşantıda karşılaşılan problemleri çözme aşamasında elde ettiği bilgiyi kullanması yönündeki 
kazanımları hedefleyen Müdürümüz  Savaşçı, kaliteli bir gelecek adına bilim tabanlı teknolojiler ile 
nitelikli bilgi ve nitelikli insan temasından yola çıkılarak başlatılan “TÜBİTAK Bilim Söyleşileri” nin 
bilim seferberliği kapsamında çok kıymetli olduğunu belirtti.

İMKÂNLAR ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN

Savaşçı; temel bilimler, sosyal bilimler, teknoloji, mühendislik, sanat ve tasarım konularında farkın-
dalık oluşturma noktasında alanında uzman kişilerin deneyimlerinden faydalanmak, basit bilimsel 
olguları yerinde fark etmek öğrencilerimiz için büyük bir fırsattı ve bu fırsatları daha da genişletece-
ğiz.” dedi.
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Bilim Sakarya Projesi ile TÜBİTAK ve TEKNOFEST İlçe Bilgilendirme Seminerleri 
Gerçekleştirildi.

Valiliğimiz himayesinde Müdürlüğümüz tarafından yürütülen #BilimSakarya projesi kapsamında 
AR-GE birimimiz TÜBİTAK ve TEKNOFEST Bilgilendirme Seminerlerini tüm ilçelerimizde gerçek-
leştirdi.
Bilim Sakarya projesi kapsamında Kpt. Yük. Müh. Sinan Yirmibeşoğlu tarafından öğretmen ve öğ-
rencilerimize TÜBİTAK 2204 C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Semineri gerçekleştirildi.
#BilimSakarya projesiyle gençlerimizin; değişen ve gelişen dünyada bilginin kaynağına nasıl ulaşabi-
lecekleri, bunları nasıl değerlendirebilecekleri ve elde ettikleri bilgiyi kullanarak günlük yaşamda kar-
şılaşacakları problemleri çözme becerilerini kazanmaları amaçlanırken TEKNOFEST ve TÜBİTAK 
proje yarışmalarında ilimizin geçtiğimiz yıl sağlamış olduğu yüksek katılım ve başarının daha ileriye 
taşınması için de çalışmalarımız devam etti.

“Proje Yazım Atölyeleri ile Proje Yarışmalarına Hazırlanıyoruz.”

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Daire Başkanlığı tarafından her yıl çağrıya çıkılan 2204 
A Lise, 2204 B Ortaokul, 2204 C Lise Kutup Araştırmaları, 2204 D Lise İklim Değişikliği Araştırma 
Projesi Yarışmaları için Valiliğimiz himayesinde Müdürlüğümüzce yürütülen #BilimSakarya projesi 
kapsamında projelerin niteliklerini ve yarışmalara katılan öğrencilerimizin danışman öğretmenleri-
nin bilgi, deneyim ve becerilerini artırmak amacıyla Serdivan, Adapazarı, Erenler, Arifiye ilçelerinde 
öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla  “TEKNOFEST ve TÜBİTAK 2204 Araştırma Projeleri Yazım 
Atölyesi” gerçekleştirildi. 
Bilim Sakarya Projesi ile TÜBİTAK ve TEKNOFEST İlçe Bilgilendirme Seminerleri Gerçekleştirildi

Valiliğimiz himayesinde Müdürlüğümüz tarafından yürütülen #BilimSakarya projesi kapsamında 
AR-GE birimimiz TÜBİTAK ve TEKNOFEST Bilgilendirme Seminerlerini tüm ilçelerimizde gerçek-
leştirdi.
Bilim Sakarya projesi kapsamında Kpt. Yük. Müh. Sinan Yirmibeşoğlu tarafından öğretmen ve öğ-
rencilerimize TÜBİTAK 2204 C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Semineri gerçekleştirildi.

#BilimSakarya projesiyle gençlerimizin; değişen ve gelişen dünyada bilginin kaynağına nasıl ulaşabi-
lecekleri, bunları nasıl değerlendirebilecekleri ve elde ettikleri bilgiyi kullanarak günlük yaşamda kar-
şılaşacakları problemleri çözme becerilerini kazanmaları amaçlanırken TEKNOFEST ve TÜBİTAK 
proje yarışmalarında ilimizin geçtiğimiz yıl sağlamış olduğu yüksek katılım ve başarının daha ileriye 
taşınması için de çalışmalarımız devam etti.

“Proje Yazım Atölyeleri ile Proje Yarışmalarına Hazırlanıyoruz.”

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Daire Başkanlığı tarafından her yıl çağrıya çıkılan 2204 
A Lise, 2204 B Ortaokul, 2204 C Lise Kutup Araştırmaları, 2204 D Lise İklim Değişikliği Araştırma 
Projesi Yarışmaları için Valiliğimiz himayesinde Müdürlüğümüzce yürütülen #BilimSakarya projesi 
kapsamında projelerin niteliklerini ve yarışmalara katılan öğrencilerimizin danışman öğretmenleri-
nin bilgi, deneyim ve becerilerini artırmak amacıyla Serdivan, Adapazarı, Erenler, Arifiye ilçelerinde 
öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla  “TEKNOFEST ve TÜBİTAK 2204 Araştırma Projeleri Yazım 
Atölyesi” gerçekleştirildi. 
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Valiliğimiz himayesinde Müdürlüğümüz tarafın-
dan yürütülen Bilim Sakarya projesi kapsamında 
Serdivan Anadolu Lisesi öğrencileri “Kütüphanede 
Bilim Var” etkinliğinde Sakarya Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psi-
kolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Tuncay Ayas ile bir araya geldiler. “İletişim 
ve Siber Zorbalık” temalı söyleşide sözlü ve sözsüz 
iletişim, beden dili ile siber zorbalığın ne olduğu, 
nedenleri, etkileri, sonuçları ve korunma yöntemle-
ri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Pamukova Elbirlik Ilkokulu öğrencileri “Kütüpha-
nede Bilim Var” etkinliğinde Sakarya Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi Pamukova Meslek Yükseko-
kulu Veterinerlik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Serdar İzmirli ile bir araya geldiler. “Hayvan Sevgi-
si” temalı söyleşide hayvanların Dünya üzerindeki 
önemi, insanlığa faydaları, Hayvanları Koruma Gü-
nünün önemi, hayvan hakları konusunda bilgilen-
dirme yapıldı.

Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi öğrenci-
leri “Kütüphanede Bilim Var” etkinliğinde Sakarya 
Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğ-
retim üyesi Doç. Dr. Murat Sarduvan ile bir araya 
geldiler.

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi okul idaresinin ev 
sahipliği yaptığı, öğretmenlerin ve öğrencilerin ka-
tıldığı “Hayatın İçinde Matematik” temalı söyleşide 
matematiğin insanlık tarihinde neden ve nasıl orta-
ya çıktığı ve geliştiği, doğada canlıların sistematik 
bir matematiksel düzende şekillerinin olduğu, üret-
tiği, çoğaldığı ve bilim adamlarına ilham olmaları, 
matematikte kullanılan sayılar ve yöntemler saye-
sinde teknolojide ilerleme sağlanması gibi somut 
örneklerle öğrencilere bilgilendirme yapıldı. 

#BilimSakarya projesiyle gençlerimizin; değişen ve 
gelişen dünyada bilginin kaynağına nasıl ulaşabile-
cekleri, bunları nasıl değerlendirebilecekleri ve elde 
ettikleri bilgiyi kullanarak günlük yaşamda karşıla-
şacakları problemleri çözme becerilerini kazanma-
ları amaçlanıyor.

Bilim Sakarya Projesi ile ÖğrencilerBilim Sakarya Projesi ile Öğrenciler
Okul Kütüphanelerinde Bilim ile Buluşuyor.Okul Kütüphanelerinde Bilim ile Buluşuyor.
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Müdürlüğümüz Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Akreditasyonu 1. Uygulama Döneminde toplam 
57 öğretmen ve 16 öğrenci işbaşı gözlem ve eğitim almak için yurt dışı hareketliliklere katıldı. 2022 
Nisan-Mayıs aylarında beş farklı ülkede gerçekleşen faaliyetlerde katılımcılar Sakarya ili eğitim stra-
tejilerinin uluslararası boyuta taşınması amacı ile hazırlanan Erasmus+ Planı hedeflerine ulaşılması-
na katkı sağlayacak çalışmalarda yer aldılar. 

Yurt dışı hareketliliklerin ilki 11-15 Nisan haftasında İtalya’nın Terracina şehrinde okul öncesi ve il-
kokul öğretmenlerimizin katılımı ile gerçekleştirildi. Katılımcılar Okul Öncesi Montessori, Waldorf, 
Reggio Emilio Eğitim Felsefeleri ve Kapsayıcı Eğitim konularında işbaşı gözlem faaliyeti gerçekleş-
tirdiler. 

Öğretmenlerimiz İtalyan meslektaşları tarafından büyük bir özenle karşılandı. Konsorsiyum üyesi 
okul öncesi kurumlarımızda görev yapan öğretmenlerimiz bu faaliyet ile anaokullarında ağırlıklı 
olarak kullanılan Montessori, Waldorf, Reggio Emilio felsefelerinin Avrupa’daki iyi uygulama örnek-
lerini gözlemleme imkânı elde ettiler. İki okul öncesi, iki ilkokulda İtalyan meslektaşları ile hazırla-
nan program dâhilinde farklı eğitim metadolojilerinin uygulama örneklerinin yer aldığı çalışmalara 
katıldılar. Okul öncesi öğretmen ve öğrencilerinin İstiklal Marşı’mızı ve İtalyan Ulusal Marşı’nı ça-
larak hazırladıkları anlamlı sürpriz duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Ayrıca katılımcı öğ-
retmenlerimiz Türkiye’deki uygulamalardan örnekleri de paylaştılar. Kültürel etkileşimin de gerçek-
leştiği faaliyetlerde geleneksel yemekler ve müzikler tanıtıldı. Konsorsiyum üyesi ilkokullarımızdan 
hareketliliğe katılan öğretmenlerimiz ise kapsayıcı eğitim ve okul ortamlarında uygulamaları ile ilgili 
gözlem yapma imkânı elde ettiler.  Gerçekleştirilen işbaşı gözlem faaliyeti ile Erasmus+ Programı 
öncelikli konuları arasında yer alan “Çevre Koruma ve İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma, 
STEM, Eko Okul Politikası, Dijital Dönüşüm, Yabancı Dil Becerilerini Geliştirme” konularında ulus-
lararası iş birlikleri geliştirildi.

Erasmus+ Programı
Okul Eğitimi Akreditasyonu
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Yapılandırılmış Kurs/Eğitim Yurt Dışı Hareketlilikleri İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleşti. 
Farklı kademelerden 16 öğretmenimizin katılımcı olduğu faaliyet ile uluslararası eğitim stratejileri 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinden öğretmen-
lerimiz Erasmus+ Planı hedefleri kapsamında üç farklı eğitime katıldılar. Okul öncesi grubu öğ-
retmenlerimizin katıldığı Super Teachers of 21st Century (21. Yüzyılın Süper Öğretmenleri) kursu 
ile non formal öğretim yöntemlerinin okul müfredatına entegre edilmesi ve okullarda 21. yüzyıl 
çocuklarını desteklemek için dijital yeterliliklerin geliştirmesi hedeflenmiştir. Temel eğitimde görev 
yapan öğretmenlerimiz ise dijital eğitimde sosyal ve duygusal beceriler geliştirme, sosyal ve duygu-
sal öğrenme (SEL) süreçlerinin ele alındığı Social and Emotional Skills in Digital Education kursu-
na katılım sağladılar.  Lise grubu öğretmenleri CLIL (Content and Language Integrated Learning)  
kursu ile öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmek için eğitim aldılar.  Matematik, fen, sosyal 
bilimler gibi derslere ait bazı konu ve içeriklerin yabancı dil derslerine entegre edilerek işlenme-
sini öngören, bu sayede ikinci dil ile diğer dersler arasında disiplinler arası ilişkiler kuran yeni bir 
dil eğitimi yaklaşımı olan CLIL (Dil ve İçeriği Bütünleştiren Öğrenim) ile ilimizdeki okullarımızda 
yabancı dil eğitimi niteliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Beş gün süren eğitim sonrası katılımcı 
öğretmenlerimiz edindikleri bilgi ve deneyimleri meslektaşları ile paylaşmak için yaygınlaştırma 
çalışmaları yapacaklardır.

Öğretmenlerimiz yabancı dil becerilerini geliştirme iş başı gözlem faaliyeti için 9-13 Mayıs’ta Sicil-
ya’ya gitti. Birinci Uygulama Dönemi (2021) kapsamında gerçekleştirilen üçüncü Yurt Dışı Hare-
ketliliğinde 10 öğretmenimiz İtalya’nın Sicilya Adası’nda Yabancı Dil Becerilerini Geliştirme İş Başı 
Gözlem Faaliyeti (Job Shadowing about Development of Foreign Language Skills) gerçekleştirdi. 
Yabancı dil eğitiminde  “Anlıyorum ama konuşamıyorum” algısının ortadan kaldırılmasına katkı 
sağlayacak faaliyet ile yabancı dil becerilerinin farklı ve yenilikçi eğitim metodolojileri ile geliştiril-
mesine katkı sunmak amaçlanmıştır.

Yurt Dışı Hareketliliklerinin Dördüncüsü Portekiz’in Başkenti Lizbon’da… 
Müdürlüğümüz Erasmus Planı hedefleri kapsamında 8 öğretmenimiz Dijital Becerileri Geliştirme 
İş Başı Gözlem Faaliyeti (Job Shadowing about Development of Digital Skills) için 16-20 Mayıs ta-
rihleri arasında Lizbon’daydı. Bu faaliyet ile katılımcılar fen, teknoloji, matematik ve mühendislik 
alanların iç içe geçerek kullanıldığı, müfredatlar arası bir yaklaşım olan STEM etkinliklerinin okul-
larımızda uygulanmasına ve robotik kodlamanın farklı derslerde nasıl kullanıldığına dair gözlem 
yapma imkânı elde etmişlerdir.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Akreditasyonu 1. Uygulama 
Dönemi (2021) Yurt Dışı Öğrenci Grup Hareketliliği, Çek Cumhuriyeti Prag şehrinde 23-27 Ma-
yıs’ta tamamlandı. Konsorsiyum üyesi 8 farklı türde liseden 16 öğrencinin katıldığı hareketlilik fa-
aliyetinde “Yabancı Dil ve Dijital Becerilerini Geliştirme” konularında etkinlikler düzenlenmiştir. 

Müdürlüğümüz Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Akreditasyonu 2. Uygulama Dönemi (2022) için 
131.430 bin avro hibe almaya hak kazandı. 2. Uygulama döneminde akreditasyon hedefleri doğrul-
tusunda 30 öğrenci, 44 öğretmen ile yurt dışı hareketlilikleri planlanmaktadır.



2021 Yılı Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Erasmus Mesleki Eğitim Öğrenci Staj Faaliyeti
Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri mes-
leki ve kişisel gelişimlerini artırmak amacıyla, 26 Haziran-16 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bar-
selona (İspanya), Prag (Çekya) ve Bükreş’te  (Romanya) işletmede beceri eğitimi ve staj faaliyetlerini 
gerçekleştirmişlerdir.
Öğrencilerimiz, gittikleri ülkelerin mesleki eğitim sistemleri ve uygulamaları, mesleki eğitimde diji-
tal hazırlık ve esneklik kapasitesinin artırılması yoluyla dijital dönüşüm, sanayi ve endüstride çevre-
nin korumasında mesleki eğitim kurumlarında farkındalık oluşturulması, kurumsal kapasite artışı 
için farklı ölçekteki işletmelerde kalitenin artırılması konularında eğitim gördüler.

Konsorsiyum Ortağı Okullar

Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi
Adapazarı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi
Adapazarı Fatih Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi
Adapazarı Sezginler Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi
Serdivan Farabi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi
Serdivan Ali Borinli Özel Eğitim Meslek Okulu
Arifiye Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi
Arifiye SATSO Motorlu Taşıtlar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi
Sapanca Lokman Hekim Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi
Karapürçek Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi
Erenler Şen Piliç Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi

ULUSLARARASI PROJELER

Erasmus+ Programı
Mesleki Eğitim Akreditasyonu
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Erasmus+ Programı
Yetişkin Eğitimi Akreditasyonu

Erasmus+ Programında akredite olan Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Yetişkin Eğitiminde 1. Uy-
gulama Dönemi’nde 76.790 €, 2. Uygulama Dönemi’nde 66.200 € hibe almaya hak kazandı. 

Yetişkin Eğitiminde 1. dönem akreditasyon dönemine dahil 7 kurumun katılımcı olduğu konsorsi-
yum yapısı içinde hibe tahsisi sonrası 24 aylık ilk uygulama döneminde Müdürlüğümüz koordinas-
yonunda toplam 49 öğretmen ve öğrenicinin katılımcı olduğu kurs, işbaşı gözlem, öğrenici grupları 
ve öğretme görevlendirme faaliyetleri Avusturya-Viyana ve Çek Cumhuriyeti-Prag’a gerçekleştiril-
miştir. Bu çalışmalar ile Müdürlüğümüzce hazırlanan Erasmus Planı hedefleri doğrultusunda far-
kındalık, kapsayıcılık, yeşil çevre ve dijitalleşme konularında ulusal eğitim stratejilerinin uluslararası 
boyuta taşınması sağlandı.

7 kurumun konsorsiyum üyesi olduğu 1. dönem hareketlilik faaliyetleri 2022 Ekim-Kasım aylarında 
tamamlanmış ve hareketlilikler sonrasında değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. İki farklı 
hedef doğrultusunda yapılan hareketlilikler, yaygınlaştırma çalışmaları ile desteklenecektir. Öğre-
nilen becerilerin halk eğitimi merkezlerinde çeşitli faaliyetlerle yaygınlaştırılması ilimize farklı bir 
bakış açısı kazandıracaktır. 

2. akreditasyon döneminde aldığımız 66.200 € hibe ile 6 konsorsiyum üyesi kurumumuzla 15 aylık 
süreçte 53 öğretmen ve öğrenicinin katılımcı olacağı kurs, işbaşı gözlem, öğrenici grupları öğretme 
görevlendirme ve uzman daveti faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

Dezavantajlı kişilerden oluşan öğrenici hareketliliklerinde amaç daha az fırsata sahip bireylerin yurt 
dışına gidip orada gözlem yaparak beceri kazanmasına destek olmaktır. Bu doğrultuda hareketli-
liklere katılacak olan bireylerin hedeflerimizle bağlantılı bilgiler edinmesi ve sonrasında uygulama 
alanları bulması yaygınlaştırma çalışmalarının bütünsel biçimde yürütülmesine katkı sunacaktır. 

Öğretme görevlendirme hareketlilikleriyle de kendi alanında iyi olan öğretmen veya usta öğreticile-
rimiz kendi kültürümüze ait değerleri başka bir ülkede tanıtma fırsatı yakalayacaklardır. 

Çalışmalar sonunda konsorsiyum üyesi olan halk eğitimi merkezleri uluslararası boyutta çalışmalarla 
kendilerini destekleyerek kursiyerlere ve kendi çalışma alanlarına katkılar sunabileceklerdir. 
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eTwinning
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Haziran 2022 itibariyle yeni bir platformda (ESEP) faaliyetleri başlayan eTwinning, Avrupa Ko-
misyonu tarafından yürütülmektedir. 44 üye ülkedeki Ulusal Destek Servisleri koordinatörlüğünde 
platformdaki işleyiş sürdürülmektedir. Türkiye’de kayıtlı üye, öğretmen ve proje sayısı tüm platfor-
mun yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. 

Bu kapsamda; Sakarya eTwinning ailesi olarak yeni platformun tanıtımına yönelik öğretmenleri-
mize yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

2022 Ulusal Kalite Etiketi sayımız 598’e yükselmiş olup 2021 yılına oranla %97 artış göstermiştir. 
2022 Avrupa Kalite Etiketi sonuçlarında da benzer yükseliş beklemektedir.

24-26 Kasım 2022 tarihleri arasında Bakanlığımızın başlattığı ‘Matematik Seferberliği’ kapsamında 
“eTwinning Matematik Çalıştayı” düzenlenmiş olup ilimizden 2 matematik öğretmenimiz çalıştaya 
katılım göstermişlerdir.

Her yıl, yıl sonunda Türkiye’den Avrupa Kalite Etiketi alan yaklaşık 200 öğretmenin katılımı ile 
gerçekleştirilen eTwinning Ulusal Konferansı’nın 13.’sü 26-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapıldı. 
Bu konferansa ilimizden 4 öğretmenimiz davet alarak katılım gösterdi.
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Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Erasmus+ Akreditasyonu ile mesleki eğitim almayı 
tercih eden öğrencilerimizin eğitim süreçlerini üst düzey verimlilik elde edecek şekilde düzenlemek 
ve iyileştirmek amacı ile Mesleki Eğitimde Erasmus+ İle Yenilikçi Hedefler Çalıştayı gerçekleştirildi.
Sakarya Büyükşehir Öğretmenevinde gerçekleştirilen çalıştaya Millî Eğitim Müdürümüz Ebubekir 
Sıddık Savaşçı, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Şevket Kırıcı, Sakarya Makina İma-
latçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tansel Cavit Kulak, sanayi sektörü temsilcileri, il ve ilçe millî 
eğitim yöneticileri, mesleki eğitim okul/ kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
İş gücü piyasasının talep ettiği mesleki yeterlilik ve becerilere sahip bireyler yetiştirmek, mesleki 
eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlarımızın ulus ötesi işbirliklerini ve kurumsal kapasitele-
rini geliştirme doğrultusunda düzenlenen çalıştayda; Erasmus+ projelerinde yapılan faaliyetlerin 
yaygınlaştırılmasında karşılaşılan güçlükler, nitelikli kapsayıcı mesleki eğitim ortamları oluşturmak 
amacıyla yapılacak çalışmalar, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir mesleki gelişim odaklı 
eğitim stratejileri geliştirme, mesleki eğitim yurt içi ve yurt dışı öğrenci staj, öğretmen işbaşı gözlem 
faaliyetlerinde yaşanılan sorunlar, Erasmus+ proje bütçelerinin harcanmasında karşılaşılan sorunlar 
ve çözüm önerileri, Erasmus+ Mesleki Eğitim projelerinde öğrenci staj ve öğretmen işbaşı gözlem 
faaliyetlerinde alınan belgelerin (Europass Hareketlilik Belgeleri, Europass CV ve Katılım Belgeleri) 
ülkemizdeki geçerliliklerinin kabul edilmesi sorunları ve çözüm önerileri, mesleki eğitime olan ilgi-
nin artırılmasında alınacak tedbirler gibi konular ele alındı.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı, program açılışında yaptığı konuşmasında; 
“Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak kurumlarımızın dünyaya açılmaları sınır ötesi değişim 
ve iş birliği yapmaları içinde çalışmalar başlattık. Bu çerçevede Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlü-
ğü Erasmus Programı çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansına Erasmus Okul Eğitimi Akreditasyon 
Belgesi, Erasmus Meslekî Eğitim Akreditasyon Belgesi ve Erasmus Yetişkin Eğitimi Akreditasyon 
Belgesi almak için proje başvurusu yapmıştır. Başvurumuz, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından başarılı 
bulunmuş ve Müdürlüğümüz üç alanda da Erasmus Akredite Kurum onayı alan 14 il millî eğitim 
müdürlüğünden birisi olmuştur” dedi.

Mesleki Eğitimde Erasmus+ ile
Yenilikçi Hedefler Çalıştayı
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Müdürümüz Savaşçı, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’in dediği gibi Türkiye’de mesleki 
eğitim iki dalda ilerliyor. Birincisi; mesleki ve teknik Anadolu liseleri, ikincisi de mesleki eğitim mer-
kezleri. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 3308 sayılı Meslekî Eğitim 
Kanunu’nda 25 Aralık 2021’de yapılan değişiklikle beraber mesleki eğitim merkezlerine devam eden 
öğrencilerin ücretlerini devletimiz üzerine alarak işverenin üstündeki yükünü aldığını ifade etti. 
Mesleki eğitim merkezlerinde 25.315 kayıtlı öğrenciye ulaşıldığını da belirten Müdürümüz Savaşçı, 
döner sermayeden elde edilen gelirin büyük artış sağlayarak 11 ayda 40.327.063,00 TL’ye ulaştığını 
hatırlattı.

Tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür eden Müdürümüz Savaşçı, Sakarya’mızda mesle-
ki eğitimde büyük yol alınmasında önemli katkılar sağlayan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na ve 
diğer sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti ve çalıştayın hayırlara vesile olması temennisinde 
bulundu.
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