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Ben bir köy öğretmeniyim.
Yorgun güz mevsiminde,
Toprağa düşen yağmur misali,
Umutla kardeş olurum.
Uzaklarda saklanan köyün tepesinde.

Ben bir köy öğretmeniyim.
Kar beyazının ayazında,
Şefkatle yanar yüreğim.
Odun közünün alevinde,
Üşümüş ellere anne,
Kimsesiz kucağa baba olurum.
Ahşap bir masanın yalnızlığında.

Ben bir köy öğretmeniyim.
Zemheride anlatılan masalların sonunda,
Dalıp giden düşler ardında,
Fırtınaya dönüşür gözlerimdeki bakışlarım.
Bazen mısralar boyu şiir,
Bazen satırlar süren öykü olurum.
Kara tahtaya beyaz düşen harflerde.

Ben bir köy öğretmeniyim.
Baharın sabırsız koynunda,
Kardelenlerin Güneş’i özlediği,
Renklerin gökyüzüne güldüğü,
Irmak boylarında çiçek kokulu yaylalarda,
Özgürlüğe uçan bir çift güvercin,
Kardeşliğe seken bir ceylan olurum.

Ben bir köy öğretmeniyim.
Seheri serin yaz akşamlarında,
Meyvelerini verir emeğim.
Her biri birer can olur.
Güle düşen çiçeklerde,
Katığım, aşım, değerim.
Bayrağa renk, vatana şehidim.
Yurdumun bilinmeyen diyarlarında

BEN 

BİR KÖY 

ÖĞRETMENİYİM
Cemil KIZILTUĞ / 26.09.2017
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Mustafa Doğan Anadolu Lisesi öğrencilerinden Melek Bedir,
Eylül Deniz adlı öğrencilerin hazırlamış oldukları ve danışmanlığını
Matematik Öğretmeni İnan DURUKAN'ın yaptığı "Pell Sayılarından
Yeni Aile" adlı poster yarışması final aşaması sergisinde teşvik
ödülüne layık görülmüştür.

MEB ile TÜBİTAK iş birliğinde gerçekleştirilen “Lise Öğrencileri
Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması” neticelendi.
26-29 Aralık tarihleri arasında Ankara Congresium’da
gerçekleştirilen final törenine Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer de
katılım sağlamıştır.

TÜBİTAK tarafından 10-30 Kasım 2022 tarihleri arasında
başvuruya açılan Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster
Sunumu Yarışması'na 337 okuldan 1.213 öğrenci; 489'u çevre ve
iklim değişikliği, 177'si matematik alanında olmak üzere toplam 666
proje ile başvuru yapılmıştı.

Ön değerlendirmesi TÜBİTAK seçici kurulunca yapılan 98
proje, açılışı yapılan final etkinliği kapsamında poster sergisine
davet edilmişti.

Poster sergisine davet alan Çevre ve İklim Değişikliği alanından
15, Matematik alanından 15 proje, derece için finalde yarıştı.

İlgili yarışmaya, ilimizden Mustafa Doğan Anadolu Lisesi
öğretmenleri Murat AĞBABA, Burcu YOĞURTÇU ve projede görevli
öğrenciler katılım sağlamıştır. Mustafa Doğan Anadolu Lisesinde
eğitim-öğretim gören Ceren Karakoç Muhammet Emin Gömrükçü
Zehra Feyza Taştan adlı öğrencilerin hazırlamış oldukları ve
danışmanlığını Fizik Öğretmeni Murat AĞBABA'nın yaptığı "Asal
Mısın" adlı poster başvurusu ile yine Mustafa Doğan Anadolu
Lisesinde eğitim-öğretim gören Melek Bedir, Eylül Deniz adlı
öğrencilerin hazırlamış oldukları ve danışmanlığını Matematik
Öğretmeni İnan DURUKAN'ın yaptığı "Pell Sayılarından Yeni Aile"
adlı poster başvuruları sergilenmeye hak kazanmıştı. İlgili yarışma
sonucunda Melek Bedir, Eylül Deniz adlı öğrencilerin hazırlamış
oldukları ve danışmanlığını Matematik Öğretmeni İnan DURUKAN'ın
yaptığı "Pell Sayılarından Yeni Aile" adlı poster yarışması teşvik
ödülüne layık görülmüştür.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN ilgili başarıya ilişkin :
“Bu başarıda emeği geçen başta öğrencilerimizi, danışman
öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerini tebrik eder, eğitim-öğretim
yaşamlarında başarılar dilerim.” dedi.



31 Ekim - 4 Kasım 2022 tarihleri arasında 5 gün boyunca
süren 2204/B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye
Finali Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai KARAKOÇ Kültür
ve Kongre Merkezinde gerçekleşmiştir.

Müdürlüğümüze bağlı okullarımız 2204/B Ortaokul Öğ-
renci Araştırma Projeleri Türkiye Finallerine katılım sağlayan
Tükçe, Fizik, Teknoloji Tasarım alanlarından bölge finallerinde
1.lik elde ederek katılmaya hak kazanmışlardı.

Bu kapsamda, ilimizden Şehit Polis Salih Zengin Orta-
okulu, Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu ve BİL-
SEM’in katılım sağladığı yarışmada Müdürlüğümüze bağlı
Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimiz
teşvik ödülüne layık görüldü.

Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulundan danış-
man öğretmenimiz Bilge Aslıhan KARA ve öğrencilerimiz
Zeynep Elif Yıldız, Zeynep Sare Yıldırım, Tuana Sazlı tarafından

hazırlanan “Geniş Açılı Burgaçlı Uv Hava Temizleme Cihazı”
isimli Fizik alanı halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri
tematik alanında 2204/B Ortaokul Öğrencileri Araştırma
Projesi Türkiye finalinde teşvik ödülüne layık görüldü. Başta
genç dimağlarımız çok değerli öğrencilerimize, danışman
öğretmenimiz ve Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu
eğitim ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Müdürlüğümüze bağlı okullardan Türkiye finaline katılım
sağlayıp derece alamayan Erzincan Şehit Polis Salih Zengin
Ortaokulundan danışman öğretmenimiz Emine MERAL ve
öğrencilerimiz Melis Serra Unus, Ela Nur Akın’a, Erzincan
BİLSEM’den danışmanımız Faruk YILDIZ ve öğrencilerimiz
Yaren Çalmabay, Gülşah Naz Öylü, Ahsen Gül Çebi’ye Türkiye
Finallerinde göstermiş oldukları emek ve gayretlerden ötürü
teşekkür eder, kıymetli öğrenci ve öğretmenlerimize eğitim-
öğretim hayatlarında başarılar dileriz.
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2023 Yılı TÜBİTAK Proje Yarışmaları “Süreç Bilgilen-
dirme ve Eğitim Seminerleri” çalışmaları merkez ilçemizden
sonra il genelinde yaygınlaştırılması yapılmış ve tüm
ilçelerimizde bilginlendirme toplantılarımız tamamlanmıştır.

27 Ekim 2022 Perşembe günü Üzümlü, 1 Kasım 2022
Salı günü Otlukbeli ve Çayırlı, 2 Kasım 2022 Çarşamba günü
Tercan, 3 Kasım 2022 Perşembe Refahiye ve Kemah, 4
Kasım 2022 Cuma günü de İliç ve Kemaliye ilçelerimize bağlı
ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde görev yapan okul
yöneticileri ile okul TÜBİTAK koordinatörlerinden oluşan
toplamda 108 eğitimcimize TÜBİTAK Bilim Toplum, Bilim
İnsanı Destekleme Programları ile TEKNOFEST 2023
yarışmalarına ilişkin süreç bilgilendirme eğitim semineri
gerçekleştirilmiştir.

Eğitim seminerlerinde, ilgili programlara ilişkin genel
eğitim sunularının ardından okul TÜBİTAK koordinatörle-
rimizin okullarında yapacakları iş ve işlemlere yönelik proje

başvuru rehberliğinde bulunulmuştur. Yaklaşık 3 saat süren
eğitim seminerlerinde, ilçelerimizin geçmiş yıllardaki
istatistik durumlarına değinilip başarı grafiklerini artırma
noktasında 2023 yılı yol haritası çizilmiştir.

TÜBİTAK araştırma proje başvurusuna ilişkin önemli
noktalara temas edilmiş, örnek projeler üzerinden proje
şablonunda yer alan tüm aşamaların üzerinde titizlikle
durulmuş, önceki yıllarda bölge finaline davet edilen
projeler üzerinde kısa bir atölye eğitimi verilmiştir.

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK İl Program-
ları Koordinatörü Adnan E. FIRAT tarafından yapılan eğitim
seminerlerimize katılım sağlayan başta ilçe okullarımızda
görev yapan kıymetli öğretmenlerimize, okul yöneticile-
rimize ve ilçe Millî Eğitim müdürlerimize teşekkür ediyor
sürecin ilimize başarı ve başarılar getirmesini temenni
ediyoruz.

7



8

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine bağlı MEM AKUB Ekibi
Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüyle işbirliği içerisinde
Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikatlar
gerçekleştiriyor.

2021 yılı “Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilerek toplumda
afet farkındalığının gelişmesi, yaşanılan afet deneyimlerinden
ders çıkarılarak bilgilerin kalıcılığının sağlanması, risk azaltma ve
önlem alma konusunda davranış değişikliğinin oluşturulması
amacıyla eğitim seferberliği başlatılmıştır. 2022 yılı ise bir
önceki yıl yapılan eğitimlerin davranışa dönüşmesi amacıyla
"Afet Tatbikat Yılı" ilan edilerek ülke genelinde yıl boyu
tatbikatlar yapılmaktadır.

MEM AKUB Ekibi bu tatbikatları hem okullarımızda hem de

AFAD’la iş birliği halinde çeşitli kurumlarda gerçekleştiriyor. Bu

tatbikatlarda okullarımızın olası afetlere hazırlık süreci

değerlendiriliyor.

Bu kapsamda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

(AFAD) ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEM) iş birliğinde afet risk

azaltma yaklaşımıyla toplumun afet farkındalığının artırılması ve

afete hazırlık davranışının geliştirilmesi amacıyla öğrenciler,

öğretmenler, idareciler ve ailelere ulaşılarak çeşitli farkındalık

arttırıcı etkinlikler düzenlenmiştir.
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1. YILIMIZDA…
27.11.2020 tarihinde Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimince planlanan ve 17337776 sayılı Erzincan Valiliği oluru ile faaliyete başlayan

Erzincan Akademi kurulduğu 1. yıl çevrimiçi ortamda 22 eğitim semineri düzenlenmiştir. Bu seminerler 2020 Mart ayından beri görülen covid-19
salgınından ötürü 1. yıl yapılan tüm eğitim seminerleri çevrim içi ortamda yapılmıştır. 3 Veli Akademisi, 19 Öğretmen ve Yönetici Akademisine yönelik
toplamda 22 adet eğitim semineri gerçekleşmiştir.

2. YILIMIZDA…
2021-2022 eğitim-öğretim yılında ise Erzincan Akademi projesi kapsamında toplamda 23 eğitim semineri yapılmıştır.
Böylelikle ilgili yılda 1 Veli, 2 Yönetici, 20 Öğretmen Akademisi kapsamında 9’u yüz yüze, 14’ü çevrim içi olmak üzere 23 eğitim semineri

yapılmıştır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılındaki bu eğitim seminerlerine toplamda 4194 kişi katılım sağlamıştır.

3. YILIMIZDA…
2022-2023 eğitim-öğretim yılına da hızlı bir başlangıç yapan Erzincan Akademi, ilgili eğitim-öğretim yılının 1. döneminde Öğretmen Akademisi

kapsamında toplam yüz yüze 3 eğitim semineri gerçekleştirmiştir. Bu seminerler:



Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü
AR-GE birimi koordinatörlüğünde plan-
lanan ve Erzincan Öğretmen Akademisi
kapsamında ''TÜBİTAK 2204/A ve B
Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma
Projeleri'' konulu bilgilendirme toplan-
tısı Erzurum TÜBİTAK Bölge Koordina-
törü Prof. Dr. Erdal KARADUMAN'ın
katılımıyla 21.11.2022 Pazartesi günü
saat 16.00'da Erzincan Halk Eğitim
Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleş-
miştir.

İlgili seminere, İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Aziz GÜN, Orta-
öğretim Birimi Şube Müdürü Hasan
GÜNEŞ, il genelindeki lise ve ortaokul
türünde görev yapan okul idarecileri,
okul TÜBİTAK temsilcileri ve öğretmen-
ler katılım sağlamıştır.

Müdürlüğümüz merkez ilçe okul-
larında görev yapan okul idarecileri ve
okul TÜBİTAK temsilcileri Erzincan Halk
Eğitim Merkezindeki toplantıya yüz
yüze katılırken 8 ilçe Millî Eğitim mü-
dürlüğümüzde görev yapan ilçe Millî
Eğitim müdürleri, şube müdürleri, ilgili
okul idarecileri ve okul TÜBİTAK tem-
silcileri ise çevrimiçi ortamda seminere
katılım sağlamışlardır.

Açılış konuşmasını İl Millî Eğitim
Müdürü Sayın Aziz GÜN'ün yapmış ol-
duğu seminere 125 ilgili katılım s

ağlamış ve seminer yaklaşık bir buçuk
saat sürmüştür. Sayın İl Millî Eğitim
Müdürümüz Aziz GÜN seminere ilişkin
düşüncelerini şu şekilde ifade ettiler:
"TÜBİTAK 2204 A/B Lise ve Ortaokul
Öğrenci Araştırma Projeleri yarışmala-
rında ilimizin geçmiş yıllarda göstermiş
oldukları başarıların devam etmesi adı-
na yapmış olduğumuz eğitim seminer-
lerimizin 10.sunu düzenliyoruz. Bu
anlamda siz kıymetli okul idarecileri ve
öğretmenlerimizin öğrencilerin proje
çalışmalarına yönelik farkındalık yaratıp
onların araştırma projelerine katılım
sağlamaları yönünde teşvik etmelerini
rica ediyoruz. İlgili projelerin bölge
finallerinin Erzincan ilimizde yapılması
yönünde istişarelerimiz neticelendiril-
miş ve bölge finallerinin 2022-2023 eği-

10

tim-öğretim yılı 2. döneminde belirle-
nen takvim çevresinde ilimizde yapıl-
ması kararlaştırılmıştır. Tüm eğitim ca-
miamıza şimdiden katkılarından ötürü
teşekkür eder, çalışmalarınıza başarılar
dilerim."

Açılış konuşmasından sonra Erzu-
rum Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi
Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Erdal
KARADUMAN seminere ilişkin bilgilen-
dirme sunumunu gerçekleştirmiştir.
Eğitim seminerinde ilgili programlara
yönelik başvuru şartları, başvuruda
dikkat edilecek hususlar ile TÜBİTAK
Öğrenci Araştırma Projeleri başvurula-
rında öğrencilerin ve danışman öğret-
menlerin dikkat edecekleri teknik konu-
lara değinildi.
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Erzincan Akademi Kapsamında Eğitimci-Yazar Müjdat
ATAMAN Konuğumuz Oldu. Erzincan İl Millî Eğitim
Müdürlüğü AR-GE birimince planlanan ve Erzincan
Öğretmen Akademisi kapsamında 3 Aralık 2022
Cumartesi günü Eğitimci-Yazar Müjdat Ataman
tarafından "Öğretmen Mutfağı" adlı eğitim semineri
gerçekleştirildi.

İlimizde görev yapan öğretmen ve idarecilerin kişisel
ve mesleki gelişimlerine en verimli şekilde katkı
sağlayabilmek, Erzincan'ın gelecek on yıl içerisindeki
eğitim vizyonunu belirlemek, eğitim ve öğretimde
karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri
geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren ''Erzincan
Akademi" projesi kapsamında Eğitimci-Yazar Müjdat
Ataman'ı "Öğretmen Mutfağı" semineri için Erzincan
İl Müftülük Konferans Salonunda öğretmenlerimizle
buluşturduk.

Söyleşiye katılan Erzincan İl Millî Eğitim Müdürümüz
Sayın Aziz GÜN Eğitimci-Yazar Müjdat ATAMAN'ın bir
buçuk saat süren sunumlarından sonra kapanış
konuşması yaparak hediye takdiminde bulundu.
Yazarımızın imza etkinliği ile program sona erdi.



Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE
birimi tarafından planlanan ve Erzincan Aka-
demi kapsamında 11 Aralık 2022 Cumartesi
günü Fatih İlkokulu’nda Hokus-Pokus Yazarlık
Çizerlik Atölye eğitimi gerçekleştirildi.

Erzincan Veli/Öğrenci Akademisi kapsamın-
da 11 Aralık 2022 günü ise Fatih İlkokulu 4. Sınıf

kategorisinden toplamda 40 öğrenci ile Hokus-
Pokus Yazarlık Çizerlik Atölyesi gerçekleştirildi.

2 seans şeklinde gerçekleşen atölye eğitimi
yaklaşık 4 saat sürmüş, atölye eğitimi ile öğren-
ciler keyifli zaman geçirirken yazarlık ve çizerlik
üzerine bilgiler edinmişlerdir.
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16 Kasım 2021 tarihinde hayatını kaybeden şair, yazar ve "Diriliş" düşüncesinin mimarı 
Sezai Karakoç, Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü himayelerinde Erzincan Sosyal

Bilimler Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen programla anıldı

Programa İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın 
Aziz Gün'ün yanı sıra EBYÜ Eğitim Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Abdullah 

Arslan, Ortaöğretim Şube Müdür Hasan 
Güneş, okul müdürleri, öğretmen ve 

öğrencilerimiz katıldı.
Ümitsizliğe karşı dirilişin öncüsü 

olmuş Üstad Sezai Karakoç'un
hayatının anlatıldığı sinevizyon

gösteriminin ardından açılış
konuşmasını yapan İl Millî Eğitim

Müdürü Sayın Aziz Gün; "Öncelikle üstadı 
anan, anlatan bir program yapalım teklifini 

ileten Sayın Valimiz Mehmet Makas'a 
teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgili gençler 

sizlerin bu yaşta örnek alabileceği numune-i imtisal teşkil eden
sayısız kahramanımız var dikkat ederseniz Sezai Karakoç'un
hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri de Necip Fazıl
Kısakürek ile olan tanışması ve onunla olan yol ve dava
arkadaşlığıdır. Bu sebeple arkadaşlarımızı, kahramanlarımızı çok iyi
seçmek zorundayız." diyerek programa Sezai Karakoç sunumu ile
katkı yapan Prof. Dr. Abdullah Arslan'a teşekkür edip sözlerini
tamamladı.

İlk olarak Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi
Esmanur Macit "Çoçukluğumuz" ardından Erzincan Sosyal Bilimler
Lisesi öğrencisi Hüseyin Adıbelli "Masal" ve son olarak TOBB Binali
Yıldırım Kız AİHL öğrencisi Aslıgül Sıla Çelik "Sürgün Ülkelerden
Başkentler Başkentine" isimli üstadın sevilen şiirlerini seslendirerek
izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Programın finalinde EBYÜ Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Abdullah
Arslan tarafından "Diriliş Öncüsü Sezai Karakoç" isimli sunum
yapıldı.

Arslan, Bu güzide program da emeği geçenlere teşekkür
ediyorum. Üstadı birinci yılında anmak, hatırlamak ve gençliğe
hayatını anlatmak çok önemli. Diriliş Şairi olarak biliyoruz ve yazdığı
eserlerle özellikle Gençlere Diriliş ruhunu miras bıraktığını biliyoruz.
Sezai Karakoç, Fuat Sezgin, Mehmet Akif Ersoy söz konusu
olduğunda koşa koşa geleceğiz çünkü diriliş nesline ihtiyaç var ta ki
doğunun 7.oğlunu tanıyana kadar. Heybemizi doldurmak için çok
yolumuz var." dedi.

Edebiyat ve fikir dünyamızın büyük ustasını andığımız bu
anlamlı programı merhum üstadın şiirleri ile harmanlayıp sunan
programın hazırlanmasında emeği geçen tüm idareci, öğretmen,
öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.



14

Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulunda toplumumuza ait
olan Karagöz ve Hacivat adlı gölge oyununun sahne ve araç
gereçleri orijinaline çok yakın bir şekilde temin edilip,
hazırlanarak öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımına
sunulmuştur. Öğretmen ve öğrencilerimiz derslerde

öğrenme etkinlikleri sürecinde öğrenmelerini pekiştirmek,
değerler eğitimi yolu ile eski gölge oyununu yaşatmak
amacı ile bu gölge oyunundan yararlanmaktadırlar.
Öğrencilerimizin öğrenmeleri daha kalıcı olmakta, öğrenme
ortamları daha eğlenceli hale gelmektedir.
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“Bir Başkadır
Benim Memleketim”

Yöresel Ürünler
Sergisi

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında
Demirkent Toki İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından
Yöresel ürünler Sergisi Düzenlendi.

Her yıl 12 - 18 Aralık tarihlerini kapsayan "Tutum, Yatırım
ve Türk Malları Haftası", yerli üretim temasıyla okullarımızda
kutlanmaya devam ediyor. Demirkent Toki İlkokulu ve
Ortaokulunda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinlikleri
kapsamında 'Bir Başkadır Benim Memleketim' isimli Yöresel ve
Kültürel Ögeler Sergisi düzenlendi. Sergi açılışına Erzincan İl Millî
Eğitim Müdürü Aziz GÜN, Okul Müdürleri, veliler ve öğrenciler
katıldı. Okul yönetimi, öğrenci ve velilerimizle bir araya gelen
Aziz Gün, yerli üretimin önemini vurgulayarak öğrencilerle
sohbet etti.

Her yıl Aralık ayının 2. haftası kutlanan ve yerli malı
tüketiminin öneminin farkına varılması için çeşitli etkinlikler

düzenlenen Yerli Malı Haftasında hazırlanan bu sergi ile Yerli
Malı kullanımının önemi hatırlatıldı. Demirkent TOKİ İlkokulu ve
Ortaokulu Müdürü Ahmet SAĞSÖZ sergi açılışında yaptığı
konuşmada şunları söyledi. "Kurtuluş Savaşımızın yokluk
günlerinde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, ülkemizin
kendi kendine yetecek hale gelebilmesi için yerli ürünlerin
kullanılmasını teşvik etmiş, 12 Aralık 1946 yılından bu yana da
okullarımızda Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır.
Bugün öğrencilerimiz ve velilerimiz yaptıkları bu etkinlik ile
bizlere geçmiş kültürümüzü ve bugünümüzü bir arada görme
fırsatı verdiler. Emeği geçen herkese bu güzel Yerli Malı Şöleni
için teşekkür ederiz." dedi. Etkinlikler kapsamında hayırsever
esnaflarımızda İrem Yufka'nın sahibi Önder BALLI tarafından
öğrencilere gözleme ikram edilirken Erzincan bölgemize ait
yöresel unsurları ve Erzincan lezzetleri de standlarda yerini aldı. .



“Öğrencilerden
Diyanet Gençlik 

Merkezi’ne
Ziyaret”
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Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi
kapsamında Demirkent TOKİ Ortaokulu öğrencileri, Diyanet
Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

“Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesi
kapsamında Demirkent TOKİ Ortaokulu öğrencileri, Diyanet
Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

Okulun 5. Sınıf öğrencileri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmeni Nuran SAĞIRLI rehberliğinde Diyanet Gençlik Merke-
zini ziyaret ederek, burada "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime
Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamındaki etkinliklere katıldılar.
Etkinlik kapsamında video gösterimi yapılırken öğrencilere bil-

giler de verildi.
Ziyaret hakkında bilgi veren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Öğretmeni Nuran SAĞIRLI, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime
Sahip Çıkıyorum Projesi”nin Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
ortaokullar ve imam hatip okulları, Gençlik ve Spor Bakanlığına
bağlı il/ilçe spor müdürlükleri/gençlik merkezleri ile Diyanet
İşleri Başkanlığına bağlı Diyanet Gençlik Merkezleri iş birliğinde
yürütülmekte olan bir proje olduğunu belirtti. Projenin amacının
öğrencilerin millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerine
bağlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak olduğunu
sözlerine ekledi.



Demirkent TOKİ Ortaokulu 5 ve 6. sınıf öğrencileri arasında
Münazara Yarışması Yapıldı. Okul bünye-esinde Cumhuriyetin 100.
Yılı münasebetiyle başlatılan “100 Günde 100 Etkinlik” proje
kapsamında her ay düzenlenen münazara yarışmaları devam
ediyor.

Münazara “Çok Gezen mi, Çok Okuyan mı Bilir?” soruları
etrafında gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz karşılıklı savundukları
tezleri saygı ve hoşgörü tutumları eşliğinde çürütmeye çalıştılar.

İki grupta savunduğu tez ile ilgili araştıran sorgulayan profiline
uygun bir biçimde kaynak, belge, kanıt ve örnek hazırladılar.

Öğrencilerimiz savundukları tezi, hazırladıkları görsel, video,
afiş çalışmalarıyla güçlendirerek özgüven tutumuyla sundular.
Münazara esnasında dinlemeye gelen öğrenciler de kendi
aralarında konuları tartıştılar, fikir yürüttüler. Öğrencilerimizin
mutlulukla gerçekleştirdiği münazara yarışmasını “Çok Gezen Bilir”
başlığı kazandı.
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Demirkent 
TOKİ Ortaokulunda 
Münazara Yarışması

Düzenlendi

Demirkent TOKİ Ortaokulu öğrencileri, emekli olan
öğretmenlerini ziyaret ederek, öğretmenler Gününü kutladılar.

Demirkent TOKİ Ortaokulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler
Günü dolayısıyla evlerinde ziyaret ettikleri emekli öğretmen Fatih
EGE ‘nin öğretmenler Gününü kutladılar. Ziyarete okul müdürü
Ahmet SAĞSÖZ, Müdür Yardımcısı Ahmet Alper Tunga KARABUDAK
ve öğrenciler katıldılar. Emekli öğretmen Fatih EGE, ziyaretten
duydukları memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere anılarını ve

deneyimlerini anlattı. Emekli öğretmen Fatih EGE, "Bugün
öğrenciler ziyaretleriyle beni onurlandırdılar. Çok duygulandım. Eski
günler canlandı gözlerimde. Öğrencilere teşekkür ediyorum.
Hayatımın en kıymetli hediyelerini aldım. Bu duygunun tarifi yok."
dedi.

Demirkent TOKİ Ortaokulu Müdürü Ahmet SAĞSÖZ ise eğitim
camisana yıllarını veren Fatih EGE’ye çalışma hayatı boyunca verdiği
emek ve yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Emekli 
Öğretmenimize

Ziyaret
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TEGV Erzincan Öğrenim Birimi bünyesinde hazırlanan
Renkli Kalemler Gazete çalışmalarına katılan Demirkent TOKİ
Ortaokulu öğrencileri Erzincan Gazeteciler Cemiyetini ziyaret
ettiler. Ziyarete Demirkent TOKİ Ortaokulu Müdürü Ahmet
SAĞSÖZ, TEGV Erzincan Öğrenim Birimi Gönüllüleri Ayşenur
ARDUÇ, Ensar ERTUÇ ve Demirkent TOKİ Ortaokulu öğrencileri
katıldılar. Renkli Kalemler Gazetesi çalışmaları hakkında bilgi
veren gönüllü Ayşenur ARDUÇ “Proje kapsamında öğrenciler,
gazetecilik mesleği ile tanışıyorlar, gazetecilerin kullandıkları
eşyaları/gereçleri tanıyıp kullanma fırsatını yakalıyorlar ve farklı
gazetecilik türleri olduğunu keşfediyorlar. Programın devam
eden haftalarında, çocuklar profesyonel gazetecilerle tanışma

fırsatı buluyorlar. Bu amaç doğrultusunda Erzincan Gazeteciler
Cemiyetini ziyaret ettik. Gazetecilik tecrübelerini bizlerle
paylaşan Cemiyet Başkanı Sayın Barış YALÇINKAYA ve yönetim
kuruluna çok teşekkür ederiz.” dedi.

Renkli Kalemler Gazetesi çalışmaları kapsamında yapılan
ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren, Demirkent TOKİ
Ortaokulu Müdürü Ahmet SAĞSÖZ, “Öğrencilerimiz burada hem
meslek dallarından biri olan gazetecilik mesleği hakkında bilgi
aldılar, hem de bu mesleğe yıllarını vermiş gazetecilerimizin
tecrübelerinden yararlanma fırsatı buldular. Erzincan Gazeteciler
Cemiyetine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Genç Gazetecilerden

Gazeteciler 

Cemiyetine Ziyaret
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Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğrencileri farkındalık yaratmak
adına SMA'lı bebekler ve lösemili çocuklara
katkıda bulunmak için atölyelerinde kendi
üretmiş oldukları el emeği göz nuru
magnetleri satarak gelirinin tümünü SMA’lı
öğrencilere bağışladılar. Öğrencilerimizin
empati duygularını harekete geçirerek
SMA noktasında farkındalık yaratıp bilinçli
hareket etmeleri, tüm eğitim camiasınca
tebrik gördü. Yardımseverlikleri ve katkıları
için başta öğrencilerimize, okul öğretmen
ve yöneticilerimize teşekkür ederiz.
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Millî Eğitim Bakanlığımızca hayata
geçirilen Aile Okulu Projesi kapsamında
Mimar Sinan Anaokulu’nda düzenlenen ve
Psikolojik Danışman Şahin Şen tarafından 9
ana başlıkta velilerimize verilen 44 saatlik
eğitim tamamlandı. Eğitimlerini tamamlayan
23 velimize katılım belgeleri İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Aziz Gün'ün de katıldığı
programda takdim edildi. Belge takdiminden
sonra İl Müdürümüz Sayın Aziz GÜN
tarafından kurs eğitmeni Sayın Şahin ŞEN’e
teşekkür plaketi takdim edildi. Günün anısı
için hazırlanan pasta kesimi İl Millî Eğitim
Müdürümüz, kurs eğitmeni ve veliler
tarafından gerçekleştirildi.

Okul İdaresi tarafından Aile Eğitimi
Sertifika törenine katılan İl Millî Eğitim
Müdürü Sayın Aziz GÜN’e, eğitimi veren
Psikolojik Danışman Şahin ŞEN’e ve eğitime
katılan velilere teşekkür edildi.

Aile Okulu Projesi 
Veli Eğitimi Sertifika 
Töreni Düzenlendi

Mimar Sinan Anaokulundan Bir Dizi Faaliyet…
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Mimar Sinan Anaokulu öğren-
cileri 10 Kasım Atatürk’ü Anma
Günü programı kapsamında Ata-
türk’e ithafen resimler yapıp ailele-
riyle birlikte Atamıza mektup
yazdılar. Yazılan mektuplar ve
yapılan resimler Anıtkabir Müze
Komutanlığı’na gönderilmiştir.

Öğrencilerin olmasa bile
mektup ve resimlerinin Anıtkabir’i
ziyaret ederek bu farkındalığın
Anıtkabir Müze Komutanlığınca
haberdar olmaları sağlanmıştır.
Öğrencilerin duygularını saf bir
şekilde aileleri ile ifade ettikleri
mektuplar ve temiz kalpleriyle
yapmış oldukları resimlerin
orjinalleri Anıtkabir Komutanlığına
gönderildi. Kopyaları ise okuldaki
Atatürk köşesinde sergilenmiştir.

Anıtkabir Müze Komutanı
tarafından yapılan çalışma için okul
idaresine, öğretmenlere ve
öğrencilerimize teşekkür yazısı geldi.
Anıtkabir Müze Komutanı’ndan
gelen yazılar, okulda yapılacak ilk
törende teslim edilmiştir.

Mimar Sinan Anaokulu 
Öğrencilerinden 
“Atamıza Mektup”

Mimar Sinan Anaokulundan Bir Dizi Faaliyet…
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Mimar Sinan Anaokulu tarafından
“Okullarda Orman” projesi kapsamında 2. si
düzenlenen “Simitler Bizden Çaylar Sizden”
etkinliği sonbaharın son günleriyle birlikte 5
Kasım Cumartesi günü güneşli bir günde
gerçekleşti. Etkinlikte çocukların doğayla
buluşmaları, çevrelerinde özellikle de ağaçlarda
yaşanan değişiklikleri gözlemlerine fırsatlar
tanındı. Okul tarafından dağıtılan minik poşetlere
öğrencilerin dikkatini çeken yaprak, kozalak, taş
vb. malzemelerini koymaları istendi. Bu yıl
etkinlik için Atatürk Parkı belirlendi. Öğrenciler
ve aileleri hep birlikte belirlenen güzergahta
yürüyüş yapıp sonlandığı noktada mola verdiler.
Sloganları doğrultusunda etkinliğe katılan 188
kişi getirdikleri çayları ve okul tarafından
dağıtılan simitlerini yiyerek zaman geçirdiler.

Velilerin tanışması ve kaynaşması için eğitim
yılı başında düzenlenen bu etkinlik sayesinde
hem veliler çay-simit eşliğinde birbirleri ile
tanışmış oldu hem de öğrenciler arkadaşları ile
doğada zaman geçirmiş oldular. Son olarak okul
idarecileri ve öğretmenler katılan tüm velilere
teşekkür ederek hatıra fotoğrafları çektirdiler.

“2. Simitler Bizden 
Çaylar Sizden” Etkinliği

Mimar Sinan Anaokulundan Bir Dizi Faaliyet…
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Okulumuz 4-5 yaş grubu
öğrencileri ile sonbaharı uğur-
lama etkinliği yapılmıştır. Son-
bahar mevsimi boyunca yaşa-
dığımız çevredeki değişiklikler
okul öğrencileri ile gözlemlen-
di.

Bu mevsimde yediğimiz
meyve ve sebzeler sınıfa geti-
rilmiş, hava şartlarına uygun
şekilde giyinmenin önemi vur-
gulanmıştır. Doğada görülen
değişiklikler hazırlanan mater-
yallerle sınıf ortamına aktarıldı.

Mevsimlerin tanıtılması
etkinliğinde sonbaharı uğurlar-
ken bu mevsimle ile ilgili
bilgilerin tekrarı ve kalıcılık
sağlanırken eğlenerek öğren-
miş oldular.

Kemaliye Ayşe Dursun Güher Anaokulundan Bir Dizi Etkinlik Gerçekleştirildi. 

SONBAHARA VEDA
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Anaokulu 3, 4 ve 5 yaş
grubu öğrencileri ile “Tutum
Yatırım ve Türk Malları Haf-
tası” kutlandı. Etkinlik kapsa-
mında yerli üretiminin öne-
minden bahsedilmiştir. Yalnız-
ca bu hafta içinde kalmayıp bu
bilincin tüm yaşantımıza akta-
rılması hedeflendi.

Etkinlik haftası boyunca
yerli ürünlerimiz tanıtıldı. 3 yaş
grubu aile katılım etkinliğinde
bu hafta komşu ilimizin tanıtı-
mına yer verildi. Ülkemizin
tarım ülkesi olması ve dolayı-
sıyla çiftçiliğin devamının sağ-
lanması gerektiği vurgulandı.

Küçük yaştan itibaren yer-
li malı önemini ve tutumlu
olma bilincini kazandırma
amacıyla hafta boyunca etkin-
lik devam etti.

Kemaliye Ayşe Dursun Güher Anaokulundan Bir Dizi Etkinlik Gerçekleştirildi. 
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Enerji tasarrufu sağlamak ve toplum hizmeti yapmak amacıyla okulumuz

öğrencileri ile beraber afiş çalışması yapıldı. Etkinlik sürecinde öğrencilerin gönüllü

katılımı ile kaynakları tasarruflu kullanmaları konusunda özendirme amaçlanırken

okula da aidiyet kazanmaları sağlanmış oldu.

Öğrenciler etkinlikte aktif rol alırken etkinliğin her aşamasında katkı sağladılar.

Kaynaklarımızı kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiği, öğrendikleri bilgileri

yaşamlarına nasıl aktarmaları gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlık bilinci kazanmaları ve empati kurmaları amaçlanan etkinliğimizin

etkilerinin devam etmesi sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır.



Bazen geniş mekânlar ararız işlerimizi rahat sürdürmek için, daha donanımlı

olsun isteriz. Okulumuz öğrencileri büyük yürekleri ile mutluluğu çatı katına

sığdırabildiler.

Serbest zaman etkinliklerini çatı katında yapmayı tercih eden okulumuz öğ-

rencileri olumlu bakmayı, şartlar ne olursa olsun amaca odaklanmanın önemini bizle-

re göstermiş oldular. Birlikte çalışma, yardımlaşma, paylaşma, hoşgörü değerlerini

içerisinde barındıran çatı katı etkinlikleri bu açıdan da önem arz etmektedir.

Resim, tiyatro, sanat etkinlikleri, kitap okuma vb. faaliyetlerin yapılması plan-

lanan çatı katı öğrencilere faydalı olması için geliştirilmeye devam edilecek.

26



27

Tercan Yatılı Bölge Ortaokulunda okulumuz öğretmenlerinden
Demet Altun’un ve okul müdürümüz Ahmet POLATCAN öncülüğünde
çocuklarda doğa bilincini ve ağaç sevgisini kazandırmak amacıyla 3
Mart 2022’de başlatılan “Yatılı Bölge Ortaokulu Bahçesi Eski
Günlerine Dönüyor” projesi çalışmalarına başladı.

Öncelikle çocuklarda bilinç kazandırmak amacıyla TEMA
Vakfından destek alınarak mevsimin elverdiği koşullarda çocuklara
doğa hakkında bilgilendirme seminerleri verildi.

İlerleyen günlerde Tercan Orman İşletme Şefliğiyle görüşülerek
her çocuk için tohum kitleri getirildi. Çocuklara dağıtıldı. Her
öğrencinin kendi emeğiyle kendi fidanını yeşertmesi amaçlandı. Yaz
tatili boyunca kendi tohumunu yeşertmenin sorumluluğunu alan
çocuklar projeye aktif bir şekil de katıldı. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma
Gününde Tercan Orman İşletme Şefliğinin desteğiyle ağaç dikme
şenliği Tercan Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde Tercan Kaymakamı
Cafer KAYMAKÇI’nın ve Tercan Belediye Başkanı Lokman
GÜLTEKİN’in katılımıyla gerçekleştirildi. Her çocuk okul bahçesine
kendi adına bir fidan dikerek 9 aylık bilinçlendirme projesinin sonuna
gelindi. Şimdilerde Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde toprakla
buluşan 222 fidan umut dolu gençlere emanet.
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Erzincan Ortaokulu olarak kitap okuma alışkanlığına verdiğimiz önem ile yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekledik.
Okulumuz Türkçe öğretmenlerinden Merve Yılmaz, Astrid FRANK’a ait olan “ENNO ya da Asfalttaki Karahindiba” kitabı sayesinde

anneler ve çocuklarını güzel bir etkinlikte buluşturdu. Tavsiye kitap listesinde bulunan kitabı öğrencilerimiz ve aileleri önce keyifle
okudular. Daha sonra severek katıldıkları etkinlikte anne ve çocukları kitap içindeki beğenilen cümleler ile karahindiba görseli
oluşturarak adeta cümlelerle resim çizdiler. Kitap üzerine yapılabilecek yüzlerce çalışma olduğunu belirten öğretmenimiz bu tür
çalışmalar ile okuma kültürü oluşturmanın hem daha eğlenceli hem de daha kalıcı olacağını belirtti.

ERZİNCAN 

ORTAOKULUNDAN 

KİTAP OKUMA 

ETKİNLİĞİ
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Dünya Engelliler Günü haftası kapsamında Şehit Pilot Teğmen
Serkan Sağır İlkokulu Müdürü Muammer DOĞAN, Ümit Rehabilitasyon
Merkezi Kurucusu Barış ARSLAN ve özel eğitim ilkokul(Hafif, orta ve
ağır düzey zihinsel engelli öğrenciler) ve lise öğrencilerinin bulunduğu
toplamda 6 kişilik bir müzik grubu oluşturulmuştur.

Bu grup engelliler haftası kapsamında bazı özel eğitim okullarına
gidip sahne alarak öğrencilere keyifli anlar yaşatmışlardır. İki
bağlamacı, bir gitar, iki ritimci ve bir solistten oluşan grup provalar
neticesinde birlikte türküler seslendirmişlerdir.

“Grup Umudumuz” müzik programını izleyen özel eğitim
öğrencileri, öğretmenleri ve idareciler keyifli bir vakit geçirdiklerini
belirterek çok anlamlı bir etkinlik olduğunu ifade etmişlerdir.
Grubumuz çalışmalara devam edip normal eğitim yapan okullara da
giderek sahne alacaktır. “Engelsiz Bir Dünya İçin Grup Umudumuz”
sloganıyla bu etkinliğe emek veren başta özel öğrencilerimize,
öğretmen ve yöneticilerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar
dileriz.
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“Velilerimiz Eğitimde” projesi kapsamında okulumuzdaki tüm velilere yönelik eğitimler düzenlenmiştir. Eğitimlerin temaları
olarak iletişim, aile içi iletişim, ebeveyn yaklaşımları, ilkyardım, teknoloji bağımlılığı, okuma kültürü gibi temalar işlenmiştir.
Eğitimler okulumuz sunum salonunda yapılarak velilerden yoğun ilgi görmüştür.

Eğitimlerde Erzincan Binali YILDIRIM Üniversitesinden destek istenmiş olup üniversiteden öğretim görevlileri okulumuza
gelerek eğitimleri vermişlerdir. Üniversitenin Edebiyat, Rehberlik, Bilişim Teknolojileri bölümlerinden öğretim görevlileri eğitimleri
vermişlerdir.

Yoğun ilgi gören veli eğitimlerine çok sayıda velilerimiz katılarak, eğitimlerden üst düzeyde faydalanmışlardır. Velilerimizin
çocuklarına, öğrencilerine bakış açıları, yaklaşımları, destekleri konusunda farkındalık uyandırılarak öğrencilerimizin velilerden tam
destek alarak daha verimli bir eğitim öğretim yılı geçirilmek istenmiştir. Eğitimlerde velilerden yoklamalar alınarak yakın zamanda
katılım belgeleri programı düzenlenecektir.
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15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri
ilimizde yapılan Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu kapsa-
mında, okulumuz öğretmeni ve İzcilik Federasyonu Erzincan İl
Temsilcisi Metin Bahar öncülüğünde Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi’nde iki günlük kamp yaptılar. Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi kampüs alanında diğer kardeş okul öğrencileri ile
çadırlarını kuran öğrencilerimiz, yaşam becerilerini sergileme-
lerinin yanı sıra, sempozyum programında yer alan birçok
konser ve etkinlik faaliyetlerine de katıldılar. Üniversitedeki
bölüm ve fakülteleri daha yakından tanımış oldular. Liseler
arasında tek izcilik kulübü kuran okulumuz, öğrencilerin sosyal
gelişimini önemsemekte ve bunu sağlamak için çeşitli faaliyet-
lerde bulunmaktadır.

Musiki Kulübünden Musiki Dinletisi
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki

Kulübü ile Tasavvuf Müziği Ses Sanatçısı Necip KARAKAYA ile
birlikte üniversite öğrencilerine yönelik musiki dinletisi yapıldı.
Program Diyanet Gençlik Merkezinde icra edildi. Programa İl
Müftü Yardımcısı Kazım URAL müftülük personeli, Okul
Müdürümüz Behlül BEKSAR, okulun öğretmenleri, üniversite
öğrencileri öğrenci ve öğrenci velileri katılım sağlamıştır.



32

Mili Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
arasında düzenlenen protokol kapsamında 25 Kasım 2022 Cuma
günü erkek öğrenciler için saat 10.00’ da ilimiz Terzibaba
Camiinde, kız öğrenciler için saat. 14.00’ de Müftülük konferans
salonunda hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Hafızlık icazet
merasiminde Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Programı uygulanan
15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizle
beraber Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu, Erzincan
Anadolu İmam Hatip Lisesi, TOBB. Binali Yıldırım Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip
Lisesinden hafızlığını tamamlayan öğrenciler de icazet
merasimine katılarak hafızlık belgelerini aldılar.

Okul-Kur’an Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte
Hafızlık Projesi ile örgün eğitime devam eden ve aynı zamanda
hafızlık yapmak isteyen öğrencilerin, hafızlık eğitimi ile hafızlık
sonrası eğitim öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik
bir şekilde gerçekleştirilmesini, mesleki, akademik, sosyal,
kültürel, sportif ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesini
amaçlamaktadır.

Proje; Millî Eğitim Bakanlığınca proje kapsamına alınan ve
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce belirlenen projeyi uygulayan
okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce tespit edilen ve hafızlık sonrası eğitim öğretim
süreçlerine ilişkin belirlenen esaslarla yürütülmektedir.
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İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Aziz Gün,
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç
İlkokulu tarafından hazırlanan "Kültürel
Değerlerimiz" konulu sergi açılışına katıldı.

Şehit Jan. Uz. Çvş. Fırat Kılıç İlkokulu
4. sınıf öğrencileri sosyal bilgiler dersi
kazanımları doğrultusunda sınıf öğretmen-
leri Nurşen Karagöz ve Serap Taştan reh-
berliğinde "'Geçmişten Günümüze Kül-
türel Değerlerimiz" konulu sergi hazır-
ladılar. Öğrencilerin ailelerinden ve yakın
çevrelerinden topladıkları geçmişten gü-
nümüze kullanılan mutfak eşyaları, mahalli
yiyeceklerimiz ve giysilerden oluşan birçok

X

eşyanın sergilendiği sergiye öğrenci ve
veliler büyük ilgi gösterdi. Millî Eğitim
Müdürümüz Aziz Gün, sergide yaptığı
konuşmada kültürel değerlerimize sahip
çıkmanın önemi üzerinde vurgu yaptı.

Öğrencilerin tarihi ve kültürel
değerlere sahip çıkması adına düzenlenen
sergi sayesinde öğrenciler teknolojinin
geçmişten günümüze nasıl bir ilerleme
kaydettiğini görme imkânı buldular.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün;
sergide emeği geçen veli, öğretmen ve
okul idarecilerine teşekkür ederek
ziyaretini tamamladı.
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METEK III Projesi kapsamında sektörel mükemmeliyet merkezlerinin kurulması yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin
Artırılması Teknik Yardım Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

25 Kasım 2022 Cuma günü Erzincan Grand Simay Hotel'de gerçekleştirilen kapanış toplantısına İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın
Aziz GÜN, pilot il kapsamında Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gül Celal
Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk MTAL, Hürriyet MTAL,
Atatürk MTAL, Mesleki Eğitim Merkezi, OSB Mesleki Eğitim Merkezi okul yöneticisi ve kalite koordinatörlerinden toplam 30
öğretmenimiz katılım sağlamıştır.

METEK III Projesi kapsamında 22-25 Kasım 2022 tarihleri arasında toplam 4 gün süren eğitimde, Kalite Araçlarının
Sürdürülebilirliği, EQAVET'e katılımın sağlanmasına yönelik Kalite Güvence Sistemi, KG uygulamaları, Okul Öz Değerlendirme, Dış ve İç
Değerlendirme, EQAVET sistemi içeriğine yönelik bilgilendirme oturumları gerçekleştirilmiştir.

Projenin 25 pilot ilde gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda mesleki ve teknik eğitimde kalite güvence sistemi sürecinin daha
etkili bir hale gelmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden Umut AÇIKGÖZ ile Proje uzmanları
Fulya SÜRMEN ile Çağdaş KUNT ilgili konuya ilişkin eğitim vermişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanı ile desteklenen ve Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün
Operasyon Faydalanıcısı olduğu "Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin
Artırılması Operasyonu Teknik Yardım Projesi (METEK III)" kapsamında öğretmen ve idarecilerin eğitimi, Mesleki ve Teknik Eğitimin
cazip bir seçenek haline getirilmesi ve sektörel mükemmeliyet merkezlerini kurarak okullar, sosyal ortaklar ve özel sektör arasındaki iş
birliğinin artırılması yoluyla mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin uluslararası boyutta geliştirilmesi amaçlanmaktadır.



Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından,

çocuklarımızın gelişimi açısından son derece

önemli olan okul öncesi eğitime hassasiyetle

yaklaşılmakta ve okul öncesi okullaşma ora-

nının ülkemiz genelinde %100'e ulaşması için

tüm imkânlar seferber edilmektedir. Bilimsel

verilerin, öğrenciler arasındaki başarı farklarını

azaltmada okul öncesi eğitimin kritik bir öneme

sahip olduğu gerçeğinden hareketle Erzin-

can'ımız okul öncesi eğitimde okullaşma oranı

ile Türkiye ortalamalarının üzerinde bir başarıya

ulaşmış durumda.

Geçtiğimiz yıl itibari ile Türkiye genelinde 3

yaş grubunda %14 olan okullaşma oranı ili-

mizde %32'ye ulaşarak bu yaş grubunda

Türkiye birinciliğinin haklı gururunu yaşadık. 4

yaş grubunda Türkiye genelinde %35 olan

okullaşma oranı ilimizde %58'e ulaşarak

geçtiğimiz yıl 81 il arasında 4 yaş grubunda

ulaşılan en yüksek oran olarak resmi istatis-

tiklere yansıdı. 5 yaş grubunda Türkiye geneli

%78 olan okullaşma oranı ilimizde %98,89

olarak gerçekleşmiş olup bu yaş kategorisinde

ülkemizde ilk 5 il arasında yer

almaktayız. 2022-2023 eğitim-öğretimyılında

tüm yaş kategorilerinde Bakanlığımızın belir-

lemiş olduğu hedef okullaşma oranlarına ulaş-

mak için gerekli hazırlık ve planlamalarımız

doğrultusunda önceki yıllarda olduğu gibi

Erzincan eğitim camiası olarak okul öncesi

eğitimi yaygınlaştırmak ve okul öncesi eğitime

erişimi kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf

etmeye ve zirvede kalmaya devam edeceğiz.

İlimizde son dört yılda 8 yeni anaokulu

hizmete kazandırılarak toplam anaokulu

sayımız 36'ya ulaşmıştır.2021-2022 eğitim

öğretim yılında 5993 olan okul öncesi öğrenci

sayımız bu yıl 6845 olarak %15'e yakın artış

göstermiştir. Okula ulaşamayan, tek bir öğrenci

kalmayıncaya dek gerektiğinde köyde,

mezrada, evde, çadırda ihtiyaç neredeyse

orada olmak şiarı ile okul öncesi eğitimi tüm

evlatlarımızın istifadesine sunmaya devam

edeceğiz.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz Gün,

öncelikli hedefimiz ilimizde okul öncesi eğitim-

den istifade etmeyen tek bir öğrencimizin kal-

mamasını sağlayarak eğitimde fırsat eşitliğini

artırmak olduğunu, bu kapsamda okul öncesi

eğitimde okullaşma oranlarını yüzde yüze

yükseltmek için çalışmalarını aralıksız sürdür-

düklerini ifade etti.

Okul öncesi eğitimin çocukların gelecekleri

için, onların öğrenme, anlama kapasitelerini

arttırmak, gelişim sürecini hızlandırmak için çok

önemli bir basamak olduğunu, okul öncesi çağı-

nın bireyin fiziksel, zihinsel, sosyal-duygusal ve

dil gelişimini tamamlandığı son derece önemli

bir dönemi kapsadığını belirterek, okul öncesi

okullaşma konusunda ilimizde; Millî Eğitim

Bakanlığımız eğitim politikaları doğrultusunda

atılan tohumların, yapılan yatırımların bugün

meyvesini verdiğini belirtti.

İlimizde okul öncesi okullaşma oranının,

Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda en üst

seviyeye çıkarılacağını, okul öncesine kayıtsız

tek bir çocuğumuzun kalmayacağını ve bu

durumun sürdürülebilir hale getirileceğini belir-

ten İl Millî Eğitim Müdürümüz, bu konuda, Millî

Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde gerekli tüm

çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü söyle-

di.
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Bilişim Teknolojileri 
Öğretmeni Burcu Akbulut; 
Okuma- Yazma Bilmeyen 
Çocuklara Bilgisayarsız 
Kodlama Eğitimini 
İlçemizde Vermeye Başladı

İleri teknolojiye yönelik yeni bir dünya düzeni
kuruluyor. Bu anlamda teknolojiyi tüketen değil,
artık üreten konumunda olmamız gerekiyor. Eğitim
metotlarının kapsamını geliştirmek, dünya stan-
dartlarına ulaşan sistematikler içeren bir programla
yola devam etmek önemli.

Nitekim çocuklarımızın derslerini öğrenmelerini
kolaylaştıracak, okula devamsızlık problemini aza
indirecek, drama ve rol oynama teknikleriyle zevkle-
oyunlaştırılmış şekilde etkinlik yapmak, dijital çağın
gerekliliklerine ve dünya standartlarına uygun eğitim
programları hazırlamak düşüncesiyle Burcu AKBU-
LUT’un hazırladığı proje ilkokullarımızda en küçük
sınıf kademelerinde verilmeye başlandı. Çünkü bu
eğitimin ne kadar küçük yaşlarda alınırsa o kadar iyi
olacağı herkesçe kabul edilen bir durum. Günü-
müzün okur-yazarlık seviyesi artık yazılım-kodlama
bilmekten geçiyor.



AKUB
ETKİNLİĞİ
18 Aralık 2013 tarih ve 28855 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri
Yönetmeliği gereği hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı
(TAMP) 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda; ilgi olur gereği TAMP-ERZİNCAN Yerel Düzey
Arama Kurtarma Çalışma Grup planı kapsamında, provası 24
Ekim 2022 tarihinde saat 14.00’te yapılmak üzere, 26 Ekim 2022
tarihinde saat 14.00'te İstasyon Mahallesi Çağlayan yolu 4. km

AFAD lojistik depo yanında bulunan tatbikat sahasında Deprem

Tatbikatı’na Şehit Astsubay Tamer Meriç Ortaokulu olarak Okul

Müdürü aynı zamanda Erzincan MEM AKUB üyesi Bülent

ŞAFAKYILDIZI ve okul Rehber Öğretmeni Çetin SAĞIR’ın

nezaretinde 25 öğrenci ile katılım sağlamıştır.

Tatbikatta öğrencilerimiz Sayın Valimiz Mehmet MAKAS’la

Deprem ve Deprem sonrası yapılacaklar hakkında sohbet etme

imkânını yakalamışlardır.

3 ARALIK DÜNYA 
ENGELLİLER

GÜNÜ 

Şehit Astsubay Tamer Meriç Ortaokulu Dünya Engelliler
Günü münasebetiyle farkındalık oluşturmak ve ayrıca LGS
yolculuğunda karşımıza çıkacak zorlukları takılacak engeller

olarak değil, aşılacak basamaklar olarak görebilmenin mesajını
vermek amacıyla motivasyon etkinliği düzenleyerek 8/B sınıfı
öğrencileriyle "Buğday Tanesi" filmi izlenmiştir.
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Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından
yürütülen Biz Bize Öğretmen Buluşmaları Projesi kapsamında, İl Millî
Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN başkanlığında Erzincan
Belediyesi Aşevi Toplantı Salonunda 19.10.2022 tarihinde görsel
sanatlar ve müzik öğretmenleri ile, 09.11.2022 tarihinde din kültürü
ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile, 07.12.2022 tarihinde rehberlik ve
psikolojik danışmanlık öğretmenleri ile toplantı yapıldı.

Biz Bize Öğretmen Buluşmaları Projesi kapsamında ilimizde,
öğrencilerimizin gelişimi ve ilerlemesi adına hizmet eden, emek
veren öğretmenlerimizin doğrudan doğruya İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Aziz GÜN ile buluşabilecekleri, kendilerine istek,
problem ve önerilerini aktarabilecekleri bir ortam hazırlamak
amacıyla yola çıkılmış olup bu kapsamda projemiz 2022-2023 Eğitim
Öğretim Yılı’nda da devam etmektedir. Proje kapsamında bu eğitim
öğretim yılında da çeşitli öğretmen grupları ile toplantılar yapılmış
olup, öğrencilerimiz adına çabalayan öğretmenlerimiz; isteklerini,
problemlerini ve önerilerini birebir ilimizde millî eğitim camiamızın
en üst mertebesine çok kısa yoldan iletebilme fırsatı yakalamıştır.



39

2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı’nda, Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü
AR-GE Birimince yürütülen ve bünyesinde çevre farkındalığına yönelik fidan
dikme, alan temizleme, Erzincan’ın endemik bitkilerinin tanıtımı gibi daha
birçok etkinliği barındıran “Çevreye Duyarlı Nesiller İçin Projesi” kapsamında
en çok atık pil ve atık bitkisel yağ toplayan okullarımıza ödüllerini dağıtmak
adına, 28.10.2022 tarihinde İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN’ün
katılımıyla Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda Ödül Programı düzenlenmiştir.

Projemiz kapsamında, tüm okullarda belirlenen yürütücü öğretmenleri-
mizin çalışmalarıyla, tüm sınıflara etkinliğin duyurusu yapılmış ve bu
okullarımızın tamamı atık pil kutusu temin ederek atık pil toplamaya
başlamıştır. Atık yağların ise daha düzenli toplanabilmesi adına Müdürlü-
ğümüzün girişimleriyle okullarımıza atık yağ toplama bidonları dağıtılmıştır.
Etkinliklerimiz özelinde hazırladığımız afişlerimiz pil kutularının ve atık yağ
bidonlarının yakınına asılarak, atık pil ve atık yağ toplamanın önemine dikkat
çekilmiş ve konuyla ilgili farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.

Ayrıca okullarımızda toplanan atık piller ile Erzincan Belediyesi ve TAP
Derneği ortaklığında gerçekleştirilen ödüllü atık pil toplama kampanyası
sayesinde; en çok atık pil toplayan ve il birincisi olan Cumhuriyet Ortaokuluna
STEM Robotik Sistem Seti, en çok atık pil toplayan diğer 9 okulumuza Top Seti
kazandırılmıştır. Müdürlüğümüzce en çok atık bitkisel yağ toplayan ilk iki
okulumuza yazıcı ve üçüncü okulumuza ise –okulumuzun ihtiyacı göz önünde
bulundurularak 1000 TL değerinde toner hediye edilmiştir.

Çevreye Duyarlı Nesiller İçin Projesi Atık Pil Toplama Etkinliği kapsamında
Cumhuriyet Ortaokulu birinci, Gazi İlkokulu ikinci, Şehit Er Mesut Koyun
Ortaokulu üçüncü, Demirkent Atatürk İlkokulu dördüncü, General Cahit Akyol
İlkokulu beşinci, Zeynep Mustafa Han İlkokulu altıncı, Erzincan Ortaokulu
yedinci, Şehit Polis Kenan Ardıç İlkokulu sekizinci, Fevzi Efendi İlkokulu
dokuzuncu ve Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu onuncu olmuştur.
Atık Yağ Toplama Etkinliği’nde ise Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu birinci,
Bahçelievler İlkokulu ikinci, Meysun Ana Anaokulu ise üçüncü olmuştur.
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Müdürlüğümüz AR-GE birimince yürütülen “Çevreye Duyarlı Nesiller İçin” Projesi kapsamında gerçekleştirilen fidan dikme 
etkinliği tamamlandı.

Öğrencilerin çevre duyarlılığının artırılması, özellikle son yıllarda artış gösteren orman yangınlarının ağaçlandırma çalışmaları ile 
telafi edilmeye çalışılması, öğrencilere Fidan dikme alışkanlığı ve ağaç sevgisinin kazandırılması, fidanların toprakla buluşturulması 

amaçları doğrultusunda devam eden etkinliğimize, 1240 öğrencimiz katılım sağlayarak 2860 adet fidan dikildi. 
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü doğrultusunda Erzincan Esentepe Ağaçlandırma Sahası’nda başlayıp 01.12.2022 tarihine kadar devam eden

etkinliğimize,  bugüne kadar Müdürlüğümüze bağlı onlarca okulumuz katılım gösterdi. Toplamda yüzlerce öğrencimizin katılım sağladığı fidan dikme 
etkinliğimizde öğrencilerimiz toprakla buluştu ve doğaya fidanlar hediye etti. Özellikle son yıllarda meydana gelen büyük orman yangınları sebebiyle orman 

varlıklarımızın azalma tehdidine karşı bir önlem olarak planladığımız ve projemizin en güzide etkinliklerinden biri olan fidan dikme etkinliğimizde, binlerce 
fidanımız toprakla buluşmuş olup Müdürlüğümüz bu kapsamda son derece anlamlı bir etkinliği daha verimli bir şekilde sonlandırmış oldu. Fidan dikme etkinliği 

dışında; atık pillerin toplanması, alan temizliği, çevre duyarlılığı konulu yarışmalar, Erzincan’ın endemik bitkilerinin tanıtılması, Erzincan Belediyesi Atık Su 
Arıtma Tesisinin ziyaret edilmesi ve çevreye yönelik daha birçok etkinliği kapsayan “Çevreye Duyarlı Nesiller İçin” Projesi, çevre duyarlılığının geliştirilmesi 

adına hız kesmeden devam edecek.
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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam

becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan

itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla Matematik Seferberliği başlatılmıştır.

Bu seferberlik çerçevesinde Bakanlığımız TÜBİTAK'tan yükseköğretim kurumlarına,

UNICEF'e kadar tüm kurumların iş birliğinde matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam

becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan

itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar başlattı. Matematik seferberliği

kapsamında matematik atölyeleri, materyal geliştirme, öğretmen eğitimi, öğretmen

eğitiminin dijital platformu açılmıştır ve eğlen, keşfet, öğren sloganı ile Matematik Platformu

matematik.eba.gov.tr kurulmuştur.

İlimizde de bu çalışmalara katkıda bulunmak ve öğretmenlerimizde farkındalık

yaratmak için bir yüz yüze bir de çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantılarda

genel olarak Matematik Seberliği’nden, eTwinning Matematik Seferberliği Çalıştayı’ndan

ve matematik öğretiminde kullanılabilecek Web2.0 araçlarından bahsedilmiştir.

Toplantının hedef kitlesi ve katılımcıları okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve

matematik öğretmenleri olmuştur. Toplantıya çalıştığı okulun temsilcisi niteliğinde katılan

öğretmenlerden bu çalışmaları okullarında da yaygınlaştırmaları istenmiştir.
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Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında
uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını
kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programıdır.
Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim
geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler
kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin
güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının
artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+
Akreditasyonu ise kurum ve kuruluşlara
Erasmus+ Programına uzun süreli olarak
katılabilme ve hareketlilik faaliyetleri için
düzenli olarak hibe desteği alabilme fırsatı
sunar. Aynı zamanda bu kurum/kuruluşlar
farklı teklif çağrısı dönemlerinde hareketlilik
faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sadece
bütçe talebinde bulunarak Erasmus+
Programından kolaylıkla faydalanabilir. Bu
kapsamda Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü
olarak akredite olduğumuz Okul Eğitimi
alanında hareketliliklerimiz gerçekleştirilmiştir.
Planlanan hareketlilikler kurs ve eğitim,
öğrenci gruplarının hareketliliği ve işbaşı izle-
me gibi faaliyetlerden oluşmuştur. Müdürlük
olarak Budapeşte, Üsküp, Viyana gibi şehir-
lerde organize ettiğimiz, her şehirde 10 öğret-
men olmak üzere toplam 30 öğretmenimiz
‘Web Araçlarıyla Teknolojiyi Eğitime Entegre
Etme’ konulu kurs ve eğitim faaliyetine, 18
öğrenci ve 6 refakatçi öğretmen Öğrenci
Gruplarının Hareketliliği faaliyetine, 1 öğret-
men de İşbaşı İzleme faaliyetine katılım sağla-
mışlardır.
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Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsa-
mında Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak 2022-
2023 Eğitim öğretim yılında yüz yüze yazar söyleşilerinin üçüncüsü
Yazar Birsen Ekim ÖZEN ile gerçekleştirildi.

Projemizin bir alt dalı olan Yazar Erzincan’da ile ilimizdeki
ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimizi yazarlarla yüz
yüze bir araya getiriyor ve akabinde kitaplarını imzalatma şansını
öğrencilere sunuyoruz. Bu çerçevede Türk Telekom Binali Yıldırım
Ortaokulu, Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu 8 Kasım
2022 ve Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu öğrencileri 9
Kasım 2022 Salı günü "Duygu Kontrolü" adlı söyleşi ile bir araya
gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Şehit Jandarma Er Fatih
Çaybaşı Ortaokulu’nda yazar söyleşisine katılan Erzincan İl Millî
Eğitim Müdürümüz Aziz Gün açılış konuşmasında kitap okumanın
önemine değinerek özellikle kitapların hayatımızdaki yerine vurguda
bulundu.
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Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi
kapsamında Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak
2022-2023 Eğitim öğretim yılında yüz yüze yazar söyleşilerinin
beşincisi Yazar Ömür KURT ile gerçekleştirildi.

"Yazarlar Erzincan'da" projesi ile ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve
lise kademesindeki öğrencilerimizi yazarlarla bir araya getiriyor ve
akabinde kitaplarını imzalatma şansını öğrencilere sunuyoruz. Bu
çerçevede 25 Kasım 2022 günü Bahçelievler İlkokulu, Melikşah
İlkokulu, Ziya Gökalp İlkokulu öğrencileriyle "Kitaplar Ve Onların
Serüveni Üzerine" adlı söyleşi ile bir araya gelinerek keyifli bir
sohbet gerçekleştirildi.

Söyleşi de Ömür Kurt, Karaca ve Yürüyen Köşk kitabında yer
verdiği Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'da ki Yürüyen Köşkü
temasından yola çıkarak çevreyi, ağaçları, yeşili korumamız gerek-
tiğine vurgu yaptı. Daha sonra öğrencilerle soru cevap yapan
yazarımız söyleşini tamamlanmıştır.
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Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsa-
mında Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak 2022-
2023 Eğitim öğretim yılında yüz yüze yazar söyleşilerinin dördüncüsü
Yazar Şeniz BAŞ ile gerçekleştirildi. Projemizin bir alt dalı olan Yazar
Erzincan’da ile ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki
öğrencilerimizi yazarlarla yüz yüze bir araya getiriyor ve akabinde
kitaplarını imzalatma şansını öğrencilere sunuyoruz.

Bu çerçevede 22 Kasım 2022 günü Gazi İlkokulunda ve Yavuz
Selim İlkokulu, 23 Kasım 2022 günü Zeynep Mustafa Han İlkokulu
öğrencileriyle “Hikâyelerin Gücüyle Bilimin Işığına Yolculuk” adlı
söyleşi ile bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Zeynep
Mustafa Han İlkokulu yazar söyleşisine katılan Erzincan İl Millî Eğitim
Müdürümüz Aziz Gün açılış konuşmasında kitap okumanın önemine
değinerek özellikle kitapların hayatımızdaki yerine vurguda bulundu.



46

Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi
kapsamında Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak
2022-2023 Eğitim öğretim yılında yüz yüze yazar söyleşilerinin
altıncısı Yazar Cem GÜLBENT ile gerçekleştirildi. Projemizin bir alt
dalı olan Yazar Erzincan’da ile ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve lise
kademesindeki öğrencilerimizi yazarlarla yüz yüze bir araya getiriyor
ve akabinde kitaplarını imzalatma şansını öğrencilere sunuyoruz.

Bu çerçevede 2 Aralık 2022 günü Demirkent Terzibaba İHO ve
15 Temmuz Şehitleri İHO öğrencileriyle “Fantastik Kapıdan Bizim
Değerlerimize Yolculuk” adlı söyleşi ile bir araya gelerek keyifli bir
sohbet gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitleri İHO yazar söyleşisine
katılan Erzincan İl Millî Eğitim Müdürümüz Aziz GÜN açılış
konuşmasında kitap okumanın önemine değinerek özellikle
kitapların hayatımızdaki yerine vurguda bulundu.
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Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsa-
mında Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak 2022-
2023 Eğitim öğretim yılında yüz yüze yazar söyleşilerinin yedincisi
Yazar Sema SONUÇ ŞEKER ile gerçekleştirildi. Projemizin bir alt dalı
olan Yazarlar Erzincan’da ile ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve lise
kademesindeki öğrencilerimizi yazarlarla yüz yüze bir araya getiriyor
ve akabinde kitaplarını imzalatma şansını öğrencilere sunuyoruz.

Bu çerçevede Erzincan İl Millî Eğitim Strateji Geliştirme Hizmet-
leri ve AR-GE Birimi Şube Müdürü Murat KARAKURT, Yavuz Selim
Anaokulu ve Mustafa Kemal Anaokulu öğrencileri ve okul öğret-
menleri katılımı ile 10 Aralık 2022 "Ablişko İle Ablalığa Giriş" adlı
söyleşi ile bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. 11
Aralık 2022 günü ise Fatih İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ile Hokus-
Pokus Yazarlık Çizerlik Atölyesi gerçekleştirildi. Atölye ile öğrenciler
keyifli zaman geçirirken yazarlık ve çizerlik üzerine bilgiler edindiler.
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ÇAYIRLI
Erzincan şehir merkezinin 114 km doğusunda bulunan Çayırlı’ya D100 karayolu ile ulaşılmaktadır. Esence dağlarının

kuzeyinde, doğu-batı yönünde uzanan ve “Başköy Depresyonu” olarak bilinen çukur sahanın doğu kesimindeki Saygılı düzlüğü
içerisinde yer alır. Yaklaşık 33 km kadar bir alan kaplayan bu düzlüğün güney, batı ve kuzeyi 250-300 metre yükseklikteki
tepelerle çevrilidir. Geçmişte “Mans” ADIYLA BİLİNEN Çayırlı, tarih boyunca Mengücekoğulları, Selçuklular, İlhanlılar,
Akkoyunlular gibi birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Başköy Mezarlığı ve Eski Cami ilçede görülmesi gereken tarihi yerler
arasındadır. Aygır Gölü’ne bu ilçeden ulaşılmaktadır.



CENNETPINAR KÖYÜ (ESKİ) CAMİSİ
Cennetpınar köyü camisinin inşa tarihi net olarak bilinmemekle birlikte cami içindeki kitabeler ve arşiv belgeleri okunarak, mimari

özellikleri de göz önünde bulundurularak 17.yüzyılına tarihlemesi yapılmıştır.
Cennetpınar köyü camisi, plan ve mimari bakımdan Erzincandaki ahşap direkli camilere benzemektedir. Taşrada Osmanlı

Dönemine ait bu tip camiler sade ve küçük boyutlu özelliğe sahiptir. Erzincanda da ahşap direkli camilerin en eski örneği Kemah ilçesi
Gülabi Bey Camisi (15.yüzyıl)dır. Daha büyük boyutlu olması, iç düzeni ve süslemesi bakımından Cennetpınar Camisinden farklılık
gösterir. Ahşap direkli olan cami, plan bakımından mihraba dik sahanlı tip, Beylikler ve Osmanlı Dönemi camilerinde çokça tercih
edilmiştir.

Caminin Doğu Cephesi Görünümü Caminin girişinden mihrabın görünümü

Cennetpınar Köyü Camisinin İç Mekanından Görüntüler
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HÜSEYİN TAŞTAN’IN EVİ
Çayırlı’nın Yaylakent köyünde bulun-

maktadır. Hüseyin Taştan’a ait olan ev,
mimarisiyle dikkat çekmektedir. Tek katlı ev,
tek göz odadan ve dar bir holden oluşmaktadır.
Osmanlı mimari anlayışını yansıtan evin, kapı
kanatları ve pencere kenarlarındaki ahşap
bezemeler görülmeye değerdir. Ev, ziyarete
kapalıdır.
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BAŞKÖY MEZARLIĞI
Günümüze ulaşan tarihi kalıntılar bakımından Çayırlı‟ya bağlı Başköy Köyü

hem konumu hem de eserlerin çeşitliliği ile ön plana çıkmaktadır. Başköy
Köyü‟nün 3 km. güneybatısında yer alan ve köy ile aynı isme sahip olan kale
kalıntısından elde edilen bulgular, buradaki ilk yerleşim izlerinin Demir Çağ‟ına
ait olduğunu göstermektedir. Coğrafi konumu nedeniyle ulaşım ve haberleşme
yolları üzerinde kalan Başköy, Orta Çağ ve sonrasında da önemini hiç
yitirmemiştir. Günümüzde ise yapılan araştırmalar ve özellikle Başköylü Hasan
Efendi1 ve O’na ait eser dolayısı ile gün geçtikçe popüler hale gelen bir yer
konumundadır. Her ne kadar yoğun bir tahribata uğramış olsa da, (geleneksel
mimariye sahip eski köyün sel altında kalması, definecilik faaliyetleri, gerekli
koruma tedbirlerinin alınmaması vb.) bugün Başköy Köyü‟nde çok sayıda
bezemeli mezar yapısı, kale kalıntısı ve tüteklikli örtüye sahip geleneksel mimari
dokuyu veren bir mekân mevcuttur. Bunların içinde mezar yapıları bezemeleri
ve tipolojileri ile dikkat çekmektedir.

Başköy’de mezarlık ortadan geçen bir yolun böldüğü, kuzey-güney
yönlerinde uzanan iki tepelik alan üzerinde yer almaktadır. Bunlardan
kuzeydeki daha küçüktür ve içindeki mezarlar oldukça harap durumdadır.
Köylülerce “Eski Mezarlık” olarak adlandırılan bu mezarlık diğerine göre daha
dik uzanan bir tepelik şeklindedir.
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Güneydeki mezarlık ise daha geniş bir alana yayılmakta ve içinde çok sayıda mezar yapısını barındırmaktadır. Bu mezarlığın
hemen üst tarafında Seyyid Hasan Efendi’nin türbesi yer almaktadır. Sonradan inşa edilen bu türbe bir ziyaretgâha dönüşmüş,
özellikle şifa bulmak isteyen hastaların uğrak yeri olmuştur.

Başköy Köyü mezarlığında gerek form gerekse bezeme açısından tarihsel öneme sahip pek çok mezar yapısı bulunmaktadır.
Bu mezar yapıları araştırmacıların dikkatini çekmiş ve son yıllarda konuyla ilgili bazı çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu
çalışmalardaki genel yaklaşımın; mezar yapılarının tipolojik olarak sınıflandırılması, bunların kökeni ve kullanılan motif ve objelerin
kaynak ve sembolizmi üzerine olduğu görülmektedir. Başköy’de mezar yapıları taş malzemeden yapılmıştır. Levha şeklinde
taşların dikdörtgen bir çerçeve oluşturacak biçimde düzenlendiği klasik mezar formu dışında, günümüze; 1 adet koç/koyun
heykelli3 ve 27 adet lahit (şâhideli-şâhidesiz) tipte mezar yapısı ulaşmıştır. Koç/koyun şeklindeki mezar yapısı orijinal yerinde
olmayıp, diğerlerinin de bir kısmı tahribata uğramıştır. Kimi yayınlarda bahsi geçen insan figürlü olanlar ise artık mevcut değildir.
Sözlü aktarımlara göre mezarlık alanında daha önce toprak altına yapılmış mezar odaları ve bunların içinde günlük kullanım
eşyaları yer almaktayken bugün bunların hiçbirinden bir iz kalmamıştır.

Üzerinde herhangi bir süsleme unsurunun görülmediği koç/koyun biçimindeki mezar yapısı dışında, diğer mezar yapılarında
yoğun bir bezeme göze çarpmaktadır. Bezemelerde; silah, fişeklik, hançer, kılıç, ibrik, tarak, mızrak, leğen, tepside fincanlar veya
bardaklar, binicili/binicisiz ve genellikle hareket halinde at, çarkıfelek, bitkisel ve geometrik bezemeler (ağaç, daire içinde çok kollu
yıldızlar), çaydanlık, ay yıldız, Bektaşî yazı resimleri, mimari öğeler (konak, ev) gibi zengin bir motif dünyasına yer verilmiştir.
Bunların terkibinde ise belli bir şemanın izlendiği ve dönemsel olarak farklı uygulamalara gidildiği görülmektedir.

AYGIR GÖLÜ
İlçe merkezine 45 km uzaklıkta Keşiş dağı üstündedir. Gölün bulunduğu

yerin rakımı 2850 metredir. Türkiye’nin en yüksek krater göllerinden biridir.
Tabiat güzelliği yanında, krater gölü olması özelliği önem kazanır. Daha

doğrusu “maar” tipi bir göldür. Volkanik koninin tıkanması nedeniyle
magmanın başka bir noktadan yeryüzüne fışkırması sonucu oluşan göle maar
gölü denir.

Gölün derinliği 60-70 metre civarındadır. Göl çevresinde, sadece
Hakkari’de görüldüğü söylenen “ters lale” görülebilmektedir. Haziran ayında
dahi göl çevresinde kar vardır.

Göl çevresinde piknik yapılabilir. Hatta balık bile tutabilirsiniz, çünkü
gölde kırmızı pullu alabalık bulunuyor.




