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"En İyi Sunum" Ödülüne 
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Erzincan Fen Lisesi TEKNOFEST Samsun'da Dört Ödülden Biri Olan 

Erzincan Fen Lisesi, Teknofest Çevre ve Enerji Teknolojileri
Yarışmasında Samsun'da yapılan final sergisine katılmaya hak
kazanmıştı. 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da
yapılan final sergisinde Erzincan Fen Lisesi öğrencilerinden
Fatma Yüsra KESKİN ile Esmanur PARLAK ve Danışman
Öğretmenleri Sadi AKSU "Effsolarco - Enerji Verimliliği İçin
Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri İle Kombinin Entegrasyonu"
isimli projeyle "En İyi Sunum" ödülüne layık görüldü.

5 - 7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Trabzon'da yapılan
Teknofest Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında Erzincan
Fen Lisesi öğrencilerinden Fatma Yüsra KESKİN ile Esmanur
PARLAK ve Danışman Öğretmenleri Sadi AKSU "Effsolarco -
Enerji Verimliliği İçin Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri İle
Kombinin Entegrasyonu" isimli projeyle ilk 10 takım arasına
girme başarısı göstererek Samsun'da yapılacak final sergisine
katılmaya hak kazanmıştı.

Proje, Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışması kapsamında
toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji

verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında
farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin
geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Konu hakkında bilgi veren Erzincan Fen Lisesi Müdürü
Şahin ÇUBUK, "Bu yıl 5'incisi düzenlenen festivale
Öğrencilerimiz Fatma Yüsra KESKİN ile Esmanur PARLAK'ın ve
danışmanları Sadi AKSU ile kurdukları "ENERGY TEAM"
takımıyla katıldılar. Takım, yapmış olduğu "Effsolarco - Enerji
Verimliliği İçin Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri İle Kombinin
Entegrasyonu" adlı projesiyle okulumuzu temsil etti. Daha önce
başvuran 4.867 projeden ilk 45 proje arasına girerek Trabzon
TEKNOFEST'e katılım sağlayan "ENERGY TEAM" takımı buradan
ilk 10 proje arasına girerek TEKNOFEST Samsun'a davet
edilmişlerdi. Energy Team takımı burada verilen dört ödülden
biri olan en iyi sunum ödülüne layık görüldüler" dedi.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN, "Bu başarıda
emeği geçen öğrencilerimizi ve danışman öğretmenimiz Sadi
AKSU'YU tebrik ederim" dedi.



"Patentle Türkiye 1.
Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model
Yarışması"nda Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi ödüle layık görüldü.

Bakanlığımız ile Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliğiyle lise
düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen, araştırma
ve inceleme aşamaları tamamlanan Patentle Türkiye 1. Ulusal
Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması'nın ödül töreni 16
Ağustos 2022 tarihinde Millî Eğitim Bakanı Sayın Mahmut ÖZER,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK, Türk Patent ve
Marka Kurumu Başkanvekili Cemil BAŞPINAR, TÜBİTAK Başkanı
Hasan MANDAL, öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımı ile
gerçekleştirildi.

Türk Patent Kurumunda yapılan ödül töreni ardından mesleki
ve teknik eğitim okullarında öğrenim görüp yarışmada ödül alan
öğrenci ve öğretmenleri Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Ge-
nel Müdürü Sayın Nazan ŞENER ile İzleme, Değerlendirme ve Kali-te
Geliştirme Daire Başkanı Sayın Birol GEZER makamında kabul etti.

21 ilden 74 öğrenci ve öğretmenin davet edildiği ödül
törenine, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden
Berat YEMLİK ile AR-GE Birimi Patent İl Koordinatörü Adnan
Erhayat FIRAT il düzeyinde katıldı.

Türkiye genelinde 61 ilden 1.035 başvuru yapılan yarışmada ilk
30 öğrenci dereceye girmiştir. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğrencilerinden Berat YEMLİK ve Elektrik-Elektronik alanı
öğretmenlerinden Ahmet ERCAN'ın hazırlamış oldukları "Radyo
Frekansı ve Tanımlama Kontrollü Engelsiz Durak" adlı faydalı model
başvurusu 1.035 başvuru arasından ilk 30 içerisinde yer alıp 11-20.
Ödül kategorisine girmiştir.

Ödül törenine katılmak üzere yola çıkan öğrenci ve
öğretmenimizi Ankara'ya İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN
ve Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Fatih
DEMİRTAŞ uğurlamıştır. İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN
"Ülkelerin rekabet edilebilirliğinin en önemli göstergelerinden olan
fikri ve sınai mülkiyet kavramının, okullarımızda ne derece
özümsendiğini gösteren bu başarıda emeği geçenleri tebrik
ediyorum." demiştir.

Bu başarıda emeği geçen başta proje başvurusu yapan
öğrencimiz Berat YEMLİK, danışman öğretmenimiz Ahmet ERCAN'a;
okul müdürü Fatih DEMİRTAŞ'a, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube
Müdürü Hüseyin EROL'a ve Patent İl Koordinatörü Adnan E. FIRAT
teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

"PATENTLE TÜRKİYE" 
ÖDÜL TÖRENİ 

YAPILDI
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TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlik-
leri 2022/1 Çağrısı kapsamında
Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlü-
ğü adına yürütücülüğünü Vali
Metin İlyas Ortaokulu Fen Bilgisi
Öğretmeni Hamza ALBAYRAK'ın
yaptığı Tüm Renkleriyle Bilimi
Keşfet: Erzincan Bilim Şenliği-2
isimli projemizin desteklenme-
sine karar verilmiştir. 1 Ağustos
2022 ile 31 Temmuz 2023
etkinlik dönemi arasında yapıl-
ması gereken projede toplamda
63 atölye sergilenecektir. Proje
ekibi, 1 yürütücü, 98 Atölye
lideri, 4 konuşmacı, 47 rehber, 1
sağlık görevlisi ve 4 güvenlik
görevlisi olmak üzere toplam 155
kişiden oluşturmaktadır. 2020 yı-
lında, TÜBİTAK 4007 Bilim
Şenlikleri 2019/1 Çağrısı kapsa-
mında desteklenmeye karar veri-
len ve Müdürlüğümüz adına ilkini
gerçekleştirdiğimiz Tüm Renkle-
riyle Bilimi Keşfet; Erzincan Bilim
Şenliği isimli projenin devamı

niteliğinde olacak etkinlik, şehrin
merkezi noktalarında biri olan
Saat Kulesi Meydanında sergile-
necektir.

Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının başvuru yapabil-
diği TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlik-
leri 2022/1 Çağrısı Kapsamında
desteklenmesine karar verilen
toplam 49 projeden 41 tanesi
Bakanlığımıza bağlı Okul ve
Kurumlardan başvuru yapılan
projelerdir. Müdürlüğümüz adına
başvurusu yapılan Tüm Renkle-
riyle Bilimi Keşfet; Erzincan Bilim
Şenliği-2 isimli projemizin des-
teklenmesi ilimiz adına büyük bir
başarı örneğidir. Bu başarının
kazanılmasında emeği geçen
başta proje yürütücüsü Hamza
ALBAYRAK'a, 08.02.2022 tarihin-
de gerçekleştirilen TÜBİTAK Sü-
reç İyileştirme - 2 çalışmasına
katkı sağlayan ve proje ekibinde
yer alan tüm öğretmenlere
teşekkür ederiz.
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Erzincan Mesleki Eğitim Merkezi Mezuniyet Töreni ile Ustalık
Telafi Eğitimi ve Belgelendirme İşbirliği Protokolü İmza Töreni
Yapıldı

Erzincan Mesleki Eğitim Merkezinde; Mesleki Eğitim
Programı, Ustalık Eğitimi Programı, Ustalık Telafi Programı ve
Diploma Telafi Programı eğitimlerini tamamlayan 150 öğrenci için
diploma ve belge töreni yapılmış, ilimizde faaliyet gösteren tekstil
firmaları ile Ustalık Telafi Eğitimi ve Belgelendirme İşbirliği
Protokolü imza töreni düzenlenmiştir.

Düzenlenen törenlere; Valimiz Sayın Mehmet MAKAS,
Belediye Başkanı Sayın Bekir AKSUN, İl Millî Eğitim Müdürümüz
Sayın Aziz GÜN, Organize Sanayi Bölge Müdürü Ömer Faruk
NAYMAN, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet
TANOĞLU, Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Bedir
LİMON, Erzincan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Bahadır SAZLI,
oda başkanları, firma yöneticileri, usta öğreticiler ve öğrenciler
katıldı.

Programda ilk olarak Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde
faaliyet gösteren tekstil firmaları ile Ustalık Telafi Eğitim Programı
ve Belgelendirme İşbirliği Protokolü imza töreni düzenlendi.

Öğrencilerin diploma ve belgelerinin verilmesinin ardından İl

Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN ve Erzincan Belediye
Başkanı Sayın Bekir AKSUN konuşmalarını yapıp belge alan
öğrencileri tebrik ederek çalışma hayatlarında başarılar dilediler.

Törende son olarak konuşan Valimiz Sayın Mehmet MAKAS,
meslek liselerinin memleket meselesi olduğuna vurgu yaparak,
meslek liselerinin hem ülkemiz, hem de ilimiz için çok önemli
olduğunu söyledi. Üretmeyen ülkelerin gelişmekte geri kalmaya
mahkûm olduğunu hatırlatan Sayın Valimiz, "Bu eğitim
merkezlerimizde ülkemizin üretim ekonomisine katkı yapan
gençlerimiz yetişiyor. Bu liselerimize daha çok önem vererek
mesleki açıdan yeterli, ahlaklı, yenilikçi, girişimci, üreten ve
ekonomiye değer katan gençlerimizin yetişmesi için destek olmaya
devam etmeliyiz" diyerek eğitimcilere ve işverenlere
emeklerinden, katkılarından dolayı teşekkür etti.

Valimiz Sayın Mehmet MAKAS, Belediye Başkanı Sayın Bekir
AKSUN, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN ve katılımcılar
tarafından öğrencilere diplomaları ve belgeleri takdim edildikten
sonra yılın çırağı, yılın kalfası ve yılın ahisi seçilenlere ödülleri
verildi. Program, yemek ikramı ve toplu fotoğraf çekimi ile son
buldu.
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Erzincan Mesleki Eğitim Merkezi Mezuniyet Töreni ile 
Ustalık Telafi Eğitimi ve Belgelendirme İşbirliği 

Protokolü İmza Töreni Yapıldı
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Refahiye Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğü ortaokul ve lise öğrenci-
lerine yönelik gerek eğitim-öğretim
döneminde gerekse de yaz tatilinde
açılan karate kursu beğeni topladı.
İlgili kursa katılım sağlayan 18
öğrenci başarılı çalışmalar ortaya
çıkarmıştır. Türkiye genelinde her yıl
yapılan Erzincan Yıldız Gençler kate-
gorisinde 3 öğrencimiz il birincisi
olmuş ve bölge yarışmalarında ili-
mizi temsil etmişlerdir.

Refahiye Halk Eğitimi Merkezi
Müdürü Mehmet ÜŞEKCİOĞLU ko-
nuya ilişkin: “İmkânlarımız ölçüsün-
de öğrencilerimizin okul dışında
kalan zamanlarını verimli değer-
lendirebilmeleri ve sportif becerile-
rini arttırabilmeleri amacıyla açılan
karate kursunu veren usta öğreti-
cimiz milli sporcu Mustafa Aktan’a
desteğimiz sürecektir. Başarıların-
dan ötürü kursa katılım sağlayan
tüm gençlere teşekkür ederim.”
dedi.

REFAHİYE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YAZ TATİLİNDE AÇILAN 

KARATE KURSU 
İLE FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR



8

Erzincan TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
tarafından özellikle YKS öğrencilerine yönelik rehberlik
çalışmalarının daha programlı yürütülebilmesi için “Öğrenci Takip
Kitapçığı” hazırlandı. Kitapçık sayesinde bir öğrencinin eylül
ayından haziran ayına hatta üniversite sınavına kadar yaptığı tüm
çalışmalar, rehber öğretmenleri tarafından yakından takip
ediliyor, eksikleri tespit edilip en kısa zamanda çözümler
üretilmeye çalışılıyor.

Kitapçığın ilk sayfasında öğrenciyi tanıma formu, devamında da
öğrencinin aylık okuduğu kitaplar, ders ders aylık çalışması
gereken tüm konular ve çözmesi gereken sorularla ilgili takip
çizelgeleri, ayrıca yıl içerisinde uygulanacak TYT ve AYT deneme
sınavları için ders ders analizli takip çizelgeleri yer almaktadır.
Bunun yanı sıra rehber öğretmenin, veliler ve okuldaki diğer
branş öğretmenleriyle yaptığı görüşmeleri kayıt altına alabilmesi
için kitapçık içerisinde bazı bölümler bulunmaktadır.

Okul Müdürü Uğur MUTLU, ‘’Okulumuzdaki öğretmenlerimiz
daha önceki yıllarda da gönüllü olarak öğrencilerimizin rehberlik
çalışmalarını yürütüyordu. Bu kitapçık sayesinde, yapılan
çalışmaların daha planlı ve programlı olacağını düşünüyoruz.
Umuyoruz ki tüm öğrencilerimiz bu çalışmalardan azami ölçüde
faydalanabilir. Tüm öğrencilerimize çalışmalarında
muvaffakiyetler diliyoruz. ’’dedi.

Erzincan TOBB Binali Yıldırım 
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
YKS’ye Hazırlanan Öğrencilerinin 
Tüm Çalışmalarını Yakından
Takip Ediyor
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Millî Eğitim Bakanlığınca, okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını
azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için gerekli tüm
hazırlıkları tamamlanan "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"ni hayata
geçirildi. Proje kapsamında bir yıl içinde 3 bin anaokulu ve 40 bin ana
sınıfının açılması hedefleniyor. Diğer taraftan seçilen temel eğitim
okullarının altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleş-
tirilmesine kadar çok sayıda destek uygulamaya geçirilecek.

Projeye dâhil 31 okulumuza donatım desteği sağlanarak eğitim
ortamları düzeltilmiştir. Bu kapsamda projeye dâhil okullarımızda;

Öğretmenler odası yenilenmiş, Fen ve Sosyal Bilgiler Eğitim setleri ile
desteklenmiştir. Yeni okul sıraları kazandırılıp spor malzemesi desteği
sağlanmıştır. Müzik sınıfları oluşturulmuş, yangın önleme sistemleri elden
geçirilmiştir. Bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makineleri alınıp kamera
sistemleri yenilenerek geri dönüşüm atık kutuları kazandırılmıştır. Destek
Eğitim sınıflarının mefruşatları iyileştirildi, materyal desteği sağlanmıştır.

Fiziki iyileştirmelerin yanı sıra, projeye dâhil okullarımızda ki yönetici,
öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik eğitimler, sosyal ve kültürel
faaliyetler düzenlendi. Bu kapsamda;

AFAD Müdürlüğünce Afete Hazırlık Eğitimleri düzenlenmiş, Müdürlü-
ğümüz İSG birimince Okul yönetici ve öğretmenlerine İlk Yardım Eğitimleri
verilmiştir. RAM Müdürlüğünce öğrencilere psikososyal destek çalışmaları
düzenlenerek Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce Sıfır Atık Eğitimleri
düzenlenmiştir. Mesleki Teknik Eğitime bağlı okullarımız projeye dâhil
okullarımıza ziyaretler düzenlenip “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın”
etkinliği ile öğrencilerimiz sinemayla buluşmuştur.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN; "Uygulamaya konulan
Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi ile ilimize birçok alanda fayda
sağlanmıştır." dedi.

TEMEL EĞİTİMDE 10.000 OKUL PROJESİ
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz 
GÜN Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi 
kapsamında tefrişi yapılan Halitpaşa
Anaokulunu ziyaret etti.



İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN
konuşmasında; İlimizde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
ile iletişimimiz ve işbirliğimiz hali hazırda güçlü olmakla
birlikte her iki bakanlık arasında imzalanan iş birliği
protokolü ile yürütülecek çalışmalar belirlenen takvim
doğrultusunda sürece yayılarak iveme kazanacaktır.
Son dönemde dünyada yaşanan ve etkisi ülkemizde de
hissedilen küresel iklim değişikliğinin yarattığı çevresel
ve ekonomik problemler, artan gıda talebi, iklim
değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz
etkileri, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının
önem kazanması, daha az kaynakla gıda talebinin
karşılanması gerekliliği nitelikli işgücü ve teknolojiye
olan ihtiyacı her geçen gün artırmakta, bu nedenle
özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir
şekilde yer alması ülkemiz için önem arz etmektedir.
Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
mizde hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, tarım ve labora-
tuvar hizmetleri olmak üzere üç alan bulunmakta olup,
bu yıl ilk defa Anadolu teknik programımıza merkezi

yerleştirme puanı ile 30 öğrenci alınacaktır. Bu yıl 8.
sınıftan mezun olan ve bu alanlara yeteneği olan
öğrencilerimizi Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisemize bekliyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın ŞAHİN: " Erzin-
can bölgesinde çok önemli bir tarım kenti. Hem gıda ve
bitkisel üretimde hem de hayvancılık yönünden büyük
ve önemli tesisleri, işletmeleri bünyesinde bulunduran
bir şehir. Üretim yaparken çiftçilerimizin teknik
kapasitesini güçlendirmek, tarımla ilgili okullarımızda
okuyan öğrencilerimizin eğitimlerine imkânlarımız
ölçüsünde Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak katkıda
bulunmak amacıyla bu çalışmanın içerisinde yer
alıyoruz. Yürüteceğimiz çalışmalarla uygulamalı eğitimi
olan okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin daha
donanımlı bir şekilde sahaya gitmelerini sağlamış
olacağız. Daha nitelikli ve teknik eğitim alan insanımız
ülke tarımına hizmet edecektir. Bildiğiniz gibi tarım,
pandemiyle birlikte daha stratejik bir önemi sahip
olmuştur. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle var olan iş
birliğimize tarım ve hayvancılık alanında faaliyet
gösteren sivil toplum kuruluşlarını da katarak daha
güçlü adımlar atıp ilimizin bu alanlarda var olan
kapasitesini de arttırmayı hedefliyoruz." dedi.

Toplantıya katılan tarım ve hayvancılık alanında
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri Gül
Celal Toraman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesine en
yüksek puanla yerleşen öğrencilere burs verilmesi
konusunda gerekli desteği sağlayacaklarını beyan
ettiler.

"GELECEK TARIMDA, 
TARIMIN GELECEĞİ GENÇLERDE"

Konulu Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi 
Erzincan İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü koordinesinde 
Tarım ve Orman İl 

Müdürlüğü yetkilileri ve 
tarım ve hayvancılık 

alanında faaliyet gösteren 
sivil toplum kuruluşlarının 

katılımıyla 07.07.2022 
tarihinde saat 10.00'da Gül 

Celal Toraman Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 

Müdürlüğü toplantı 
salonunda Millî Eğitim 

Bakanlığımız ve Tarım ve 
Orman Bakanlığı arasında 

imzalanan Mesleki ve Teknik 
Eğitim İşbirliği Protokolü 
kapsamında yürütülecek 

çalışmalar ile ilgili 
değerlendirme toplantısı 

yapıldı.
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Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü
AR-GE Birimi koordinatörlüğünde Nisan
2022’de faaliyete başlayan "Notaların
Dilinden" projesi kapsamında bağlama,
gitar, keman ve ney eğitimi alan
öğretmenlerin katılım sağladığı, on iki
ortaokul ve lise kademesinden farklı
branşlarda eğitim veren 21 öğretmeni-
miz, yaklaşık 3 aylık bir emek neti-
cesinde "Erzincan İçin Söylüyor" müzik
temalı bir çalışmaya imza attı.

"Felek Çakmağını Üstüme Çaktı" adlı
halk türküsünün seslendirildiği çalışma-
nın stüdyo kaydını Munzur Ortaokulu
Müzik Öğretmeni Mesut Yılmaz Kutlu
gerçekleştirmiştir.

"Erzincan İçin Söylüyor" adlı çalış-
maya katılım sağlayan öğretmenlerimizin
organize edilme sürecinde koordinatör-
lük yapan Munzur Ortaokulu Müdürü
Murat Can'a, "Notaların Dilinden" pro-
jesi kapsamında eğitim alıp ilgili etkinlik-
te enstrümanı ile katkı sağlayan proje
eğitimi almış kursiyerlerimize, 12 farklı
okul türünden bir araya gelip üç aylık bir
emek neticesinde böylesine güzide bir
eseri ortaya koyan kıymetli öğretmen-
lerimize teşekkür eder, başarılarının
devamını dileriz.

Notaların Dilinden Projesi Kapsamında Eğitim Gören Öğretmenler 

"ERZİNCAN İÇİN SÖYLÜYOR"



12

İş İnsanı Ömer Gültekin Tarafından 
Yaptırılan Okulun Açılışı Yapıldı

İş İnsanı Ömer Gültekin tarafından yaptırılan Tercan / Kargın
Beldesi Ömer Gültekin İlkokulu-Ortaokulunun açılışı yapıldı. Açılışa son
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Valimiz Sayın Mehmet Makas,
Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır,
Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr.
Akın Levent, Erzincan Eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan İl
Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma
Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, ilçe kaymakamları, belediye başkanları,
siyasi parti il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile
vatandaşlarımız katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla
başlayan ve İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Aziz GÜN’ün de katılım sağladığı
Ömer Gültekin İlkokulu / Ortaokulu açılış programında yapılan açılış
konuşmalarının ardından Sayın Valimiz Mehmet Makas yaptığı konuşma-
sında, Hayırsever İş İnsanı Ömer Gültekin ve ailesine Erzincan eğitimine
verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek; "Erzincan eğitimde son

yıllarda öğretmen ve derslik konularında ülkemizin örnek şehirlerinden
biri haline geldi. Devletimizin yanı sıra hayırseverlerimizin desteği ile
öğrencilerimizin eğitimini modern dersliklerde sağlıyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ise İş
İnsanı Ömer Gültekin'in köyünü unutmadığını ve bu eğitim yatırımıyla
memleketine mührünü vurduğunun altını çizerek; "Hayırseverlerimizin
desteği ile Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı, Türkiye'de en fazla burs veren
özel vakıf. Böyle bir unvanı var. Her yıl 8 bin öğrenciye burs veriyor.
Bugüne kadar 60 bin öğrenciye burs verdik ve o öğrenciler doktor,
kaymakam, hakim, savcı oldu, memleketin her köşesinde gururla, onurla
memleketimizi temsil ediyorlar. Burslar genellikle Erzincanlı ama
Türkiye'nin neresinde okursa okusun, bütün gençlerimize yapılıyor. Bu
yatırımı Kargın Beldemize kazandıran Ömer Gültekin'e ve ailesine
teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışın ardından Son Başbakanımız Binali Yıldırım ve beraberinde-
kiler okul binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
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Yaygın Eğitiminde Erzincan'dan Büyük Başarı:

Hayat boyu öğrenmede yetişkin eğitiminde 
Erzincan büyük başarı göstererek Türkiye 2.si oldu

Millî Eğitim Bakanlığınca hayat boyu öğrenme kapsamında 81 ilde
faaliyet gösteren 998 halk eğitimi merkezinden 2022 yılının ilk altı
ayında 6 milyon 317 bin 933 vatandaş yararlandı. Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı 998 halk eğitimi merkezi, 81 ilde vatandaşların hayat
boyu öğrenme kapsamında eğitim taleplerini karşılıyor.

Millî Eğitim Bakanı Sayın Mahmut ÖZER, Bakanlık olarak sadece
eğitim çağındaki nüfusun değil, aynı zamanda eğitim çağı dışındaki
tüm vatandaşların eğitime erişimini artırdıklarını belirterek şu
istatistikleri paylaştı: "2022 yılı Ocak ayında kurslardan 602 bin 282,
Şubat ayında 720 bin 254, Mart ayında ise 1 milyon 314 bin 61
vatandaş yararlanmıştı. Nisan ayında katılımcı sayısı 3,8 milyona
yükseldi, mayıs ayında da hayat boyu öğrenme kurumlarında ücretsiz
olarak açılan 73 alandaki 241 bin 355 kursa, 5 milyon 224 bin 297

kursiyer katılım sağlamıştı. 2022 yılının ilk altı aylık döneminde ise 998
halk eğitimi merkezi ile 27 olgunlaşma enstitüsünde açılan 286 bin 225
kursa toplam 6 milyon 317 bin 933 kursiyer katıldı."

ÖZER, kursiyer sayısının nüfusa oranla elde edilen istatistiklere
göre en çok kursiyere ulaşan illerin ise sırasıyla Kilis, Erzincan, Mersin,
Gümüşhane, Osmaniye, Edirne, Kütahya, Batman, Burdur, Denizli
illerinin olduğunu bildirdi.

Halk eğitimi kurslarını tercih eden kursiyerlerin yaş gruplarıyla
ilgili de bilgi veren ÖZER, "Kursiyerlerin 2 milyon 629 bin 900'ü 25-64
yaş grubunda bulunuyor (%41,67). Açılan kurslardan 205 bin 280'i
genel kurs kapsamında olup katılan kursiyer sayısı, 4 milyon 761 bin
63'tür. Açılan 80 bin 946 mesleki ve teknik kursa ise 1 milyon 549 bin
870 kursiyer katıldı." dedi.
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Düzenlenen toplantıya, İl Millî Eğitim
Müdürümüz Sayın Aziz GÜN, Erzincan Binali
Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
akademisyenlerinden; Prof. Dr. Mehmet
BEKDEMİR, Doç. Dr. Zeynep ÇAKMAK GÜ-
REL, Doç. Dr. Fatih BAŞ, Erzincan Ölçme
Değerlendirme Merkezi Müdürü Burak
ÖZGÜL, ilkokul müdürleri ve öğretmenle-
rimiz katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Toplantı salonun-
da düzenlenen toplantıda Bakanlığımız ta-
rafından başlatılan "Matematik Seferber-
liği" kapsamında ilimizde özellikle üniversite
ile okullarımız arasında gerçekleştirilebilecek
işbirlikleri üzerinde fikir alışverişlerinde
bulunuldu. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ile
birlikte akademisyenlerimiz ile okul yöneti-
cileri ve öğretmenlerimizin katkıları ile hazır-
lanacak bir eylem planı doğrultusunda öğ-
rencilerin matematik eğitimi süreçlerine
destek olacak uygulamaların başlatılmasına
karar verildi.

MATEMATİK SEFERBERLİĞİ 
Planlama Toplantısı Yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde matematik dersinin
öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de
öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan
Matematik Seferberliği kapsamında ilimizde planlama toplantısı düzenlendi.



Mukaddes Muhlis Cüher İlkokulu Yaz Tatili 
Etkinliklerinde Farklılaştırılmış 
Öğretim Programı Uygulandı
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Mukaddes Muhlis Cüher İlkokulu Müdürlüğü
yaz okulunda farklılaştırılmış öğretim programı

uyguladı. Farklılaştırılmış öğretim yöntem ve 
tekniklerinin kullanıldığı yaz okuluna 20 öğrenci katılım 

sağlamıştır. Öğretim programında öğretim mesajları, web 2.0 
aracı, eğitici oyunlar vb. uygulamalar kullanılarak öğrencilere yaz 

tatilinde farklılıştırılmış öğretim metedolojisi bakımından farkındalık 
sağlanmıştır. 

Öğrencilerin eksikleri tamamlanırken katlı öğretim yöntemiyle bir üst sınıf 
kazanımları verilmiştir. Matematik bahçesi ile matematik problemleri 

konularında canlandırma yapılarak öğrencilerin öğrenmede güçlük çektikleri 
konulara ilişkin çözüm yolları aranmıştır. İlgili eğitimde yaparak yaşayarak, 

gerçek hayatla ilişkilendirme öğrencilerde heyecan oluşturdu.



Mustafa Kutlu memleketi Erzincan'da
Kültür Kervanı programında anlatıldı. 8-14
Mayıs 2022 tarihleri arasında Anadolu
Mektebi tarafından düzenlenen ve altı farklı
ilde altı yazara ait panel programları ile
kültür, tarih ve coğrafya okumaları içeren
etkinlikler gerçekleştirmeyi amaçlayan Kül-
tür Kervanının öğrencileri, programın
Sivas'tan sonraki durağı olan Erzincan'da
Mustafa Kutlu'yu anlattı. Yazar Mustafa
Kutlu'nun da çevrimiçi yolla katıldığı
program; Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü
koordinesinde, çok sayıda idareci, öğret-
men ve öğrencinin katılımı ile gerçekleştiril-
di.

Erdoğan Büyükkasap Kültür Merkezin-
deki programın açılış konuşması Erzincan İl
Millî Eğitim Müdürü tarafından yapıldı. İl
Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün konuşmasın-
da, "Anadolu Mektebi bir kültür, bir ede-
biyat hareketidir. Şehrimizin belli lisele-
rinde birçok öğrenci Mustafa Kutlu'nun tüm
eserlerini okuyup makalelerini tamamla-
dılar. Mustafa Kutlu'nun eserlerinde öğren-
cilerimiz kendilerini, Anadolu'yu, sokakları-
mızı, evlerimizi, istasyonlarını buldular."
sözlerine yer vererek "Bu faaliyete emeği
geçen; tüm öğrencilerin velilerine, okul
müdürlerine, öğretmenlere ve öğrencile-
rimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
Buse Özbek'in başkanlığında gerçekleş-
tirilen oturumda Havva Dilmaç, Eylül Rojda
Yıldırım, Yavuz Selim Sofuoğlu ve Dilara
Yeşilırmak, Yazar Mustafa Kutlu'yu geniş bir
izleyici kitlesine anlatma fırsatı buldu.

.

ANADOLU MEKTEBİ KÜLTÜR KERVANI 
programı Erzincan’da gerçekleştirildi
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Sunumlar sonrası değerlendirmede
bulunan Doç. Dr. Adem Can, "20 yıllık
memuriyet hayatımda okumayı, okutmayı
kendime dert edinmiş bir insanım. Çünkü
asıl sorunumuzun okumamaktan geçtiğini
fark etmiş olmam beni bu konuda çözüm
yolları aramaya sevk etti. Yakın zamanda
adını duyduğum Anadolu Mektebi'nin, bu
konuşma davetini büyük bir keyifle kabul
ettim. Okumak düşünmektir, okumak
ilmin alfabesidir. Asıl yapacağımız iş;
okumak ve okutmaktır. Bu toprakların bu
coğrafyanın bir hikâyesi vardır. Bu
hikâyeyi seslendirdiğiniz zaman modern
geleneğe dâhil olursunuz. Bugün burada
pırıl pırıl gönüllere ve gözlere sahip olan
Anadolu Mektebi öğrencileri, 3040 yıl
sonra bizden çok çok ileride olacaklar.
Bunu görmenin mutluluğu içindeyim."
ifadelerini kullanarak Anadolu Mektebi
faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube
Başkanı Halil İbrahim Özdemir’de konuş-
masında, "Mustafa Kutlu, 50 yıllık arkada-
şımdır. Beni yazmaya sevk eden bir ho-

dır. Emeği geçen hocalara ve öğrencilere
teşekkür ediyorum." dedi.

Panele konu olan Yazar Mustafa Kut-
lu programa canlı yayınla bağlanarak,
"Burada neler söyleyeceğim hakkında
hazırlık yapmadım zaten gençler benim ne
söylemek istediğimi çok güzel anlattılar.
Öğrencileri dinledim ve Anadolu Mektebi
öğrencilerinin, söylediklerimizin şuurunda
olduğunu anladım. Bundan dolayı gayet
mutluyum, umutluyum. Memleketimiz
Erzincan ve coğrafyasına selamlarımızı
iletiyorum. Bütün katılımcılara ve bilhassa
genç arkadaşlara, onları yetiştiren hoca-
lara emek veren herkese çok teşekkür
ediyorum. Belki nasip olur bu toplantıyı
benim de olduğum bir alanda yapabiliriz."
diye konuştu.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ise, "Bir
insanın dünyası büyük yazarlarla güzel-
leşir. Burada bir emek var ve bu emek;
düşünmeye, konuşmaya ifadeye ve siz-
lerin karşısında gayet başarılı bir şekilde

sunmaya kadar götürüyor. Anadolu
Mektebi bunun için çalışıyor. Bu kültürel
faaliyet hakkında oluşan kanaat; bir
umuttur, ışıktır, davettir. Bir kültürel
faaliyetin 10 yıllık ömrü fazla sayılmaz
ama az da değildir. Bugün Erzincan'ın çok
farklı okullarından katılan öğrenciler için
bir çağrı yapılmıştır. Çok basit bir gerçekle
karşı karşıyasınız. Bizi buraya, Erzincan'a
getiren sebep Mustafa Kutlu'nun varlı-
ğıdır. Bu şehirde çok güzel kültürel bir
gelişim olduğunu gördüm ve büyük bir
sevinçle izledim. Bir dahaki gelişimizde
daha yaygın şekilde okuyacak ve daha
fazla öğrenciyle faaliyetler gerçekleştire-
ceğiz." sözlerinin ardından Erzincan'daki
Anadolu Mektebi faaliyetlerine verilen
destek için ilgililere teşekkür etti.

Programda Erzincan Güzel Sanatlar
Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği, Mustafa
Kutlu'nun sevdiği türkülerden oluşan mini
bir konser de yer aldı



İl merkezine 142 km uzaklıkta, 254 km² yüzölçümü olan ilçenin 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu 4.651`dir.
Nüfusun 3479`u İlçe merkezinde 1172`si köylerde yaşamaktadır. İlçeye 10 köy ve 2 mezra bağlıdır. İlçe Fatih Sultan Mehmed ile
Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan arasında 1473`te yapılan Otlukbeli savaşından ismini almaktadır. Çayırlı ilçesine bağlı belde
iken 9 Mayıs 1990 tarihinde ilçe olmuştur. İlçede tarımın yanında hayvancılık önem taşımakta, zengin manganez rezervleri
bulunmaktadır. Nüfusun %80`i hayvancılıkla uğraşmaktadır.

Daha önceleri Karakulak olarak bilinen, 1473`te Fatih Sultan Mehmed Han ile Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan arasındaki
Otlukbeli Savaşı burada olmuştur. Otlukbeli, 1800`lü yıllarda bucak haline getirilerek, idari yönden Tercan ilçesine bağlı iken,
1954 yılında Çayırlı ilçesine bağlanmıştır. 7 Haziran 1971 yılında Belediye teşkilatı kurulan Karakulak beldesinin ismi 10 Nisan
1973 günü Otlukbeli olarak değiştirilmiştir. Otlukbeli beldesi 9 Mayıs 1990 tarihinde ilçe olmuştur.

Ekonomik bakımdan her türlü tarım ürünlerinin yetiştirildiği ve hayvancılığın büyük önem taşıdığı ilçede, ayrıca zengin
manganez madeni rezervleri bulunmakta ve halen özel sektör tarafından işletilmektedir. Nüfusunun %80`i hayvancılık ile
uğraşmaktadır.

İlçe merkezinin 6 km kuzeybatısında bulunan göl, traverten seddi (Maden sularının oluşturduğu traverten seddi) gölü olup,
oluşumu günümüzde de devam etmektedir. Yüzölçümü 6500 m² olan gölün derinliği 15-18 m civarındadır.

Otlukbeli gölünün en önemli özelliği, çanağının ve oluşumunun göl türleri içerisinde günümüze kadar bilinenlerin içerisinde
dünyada tek tip oluşudur. Göl, bu özelliğinden dolayı, doğal anıt olarak nitelendirilmektedir.

OTLUKBELİ…
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OTLUKBELİ GÖLÜ
Deniz seviyesinden 1885 metre yükseklikte olan Otlukbeli Gölü’nün yüzölçümü yaklaşık olarak 7500 metrekaredir. Derinliği

20 metre olan gölün uzunluğu mevsimine göre 150-160 metre, genişliği ise 30 ila 50 metre arasında değişiyor. Setler sayesinde
oluşan gölde bol miktarda maden suları bulunuyor. Oluşum bakımından karstik kaynaklarının değil, maden sularının oluşturduğu
dünyanın tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bu özelliğiyle 15.04.1994 gün ve 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile Doğal SİT Alanı olarak ilan edilmiş ve “doğal anıt” olarak nitelendirilmiş. Kapladığı alan
açısından “küçük” olarak nitelendirilen bu göl, taşıdığı özellikler bakımından oldukça büyüktür. Göl içerisine hem maden suları ve
kükürtlü sular hem de dere tarafından beslenen tatlı sular karışıyor. Göldeki maden sularının romatizmal hastalıklar başta olmak
üzere, kırık çıkık rahatsızlıklarında ve kadın hastalıklarının tedavisinde fayda sağladığı söyleniyor.

Hem keşif hem de fotoğraf çekmek isteyenler için çok güzel bir manzara sunan bu gölü ziyaret ettiğinizde keyifli vakit
geçireceğinizi garanti edebiliriz. Bununla birlikte, gölün etrafında çok fazla otel bulunmadığını söylemeliyiz. Eğer Erzincan
ziyaretinizi birkaç gün uzatmak isterseniz, konaklamak için Otlukbeli civarındaki otellerden birini tercih edebilirsiniz. Erzincan
Valiliği ve Otlukbeli Kaymakamlığı tarafından, jeolojik oluşumu günümüzde de devam eden bu gölün turizme kazandırılması için
çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalarla birlikte, göl çevresindeki tesislerin sayılarının artması bekleniyor.

İlçede Otlukbeli Gölü’nün yanı sıra, çok sayıda çay ve dere bulunuyor. Yolunuz buraya düştüğünde, her biri ayrı bir öneme
ve özelliğe sahip olan bu dereleri de ziyaret edebilirsiniz. Otlukbeli ilçesi, Doğu Anadolu bölgesi sınırları içerisinde yer alan
Erzincan’ın en yüksek ilçelerinden biridir. Tahmin edilebileceği gibi ilçede karasal iklim hüküm sürüyor. Dolayısıyla Ocak ve Şubat
aylarında ilçede hava çok soğuk oluyor. Bölgede Kasım ayında başlayan kar yağışı Nisan ayına kadar sürebiliyor. Bu nedenle
Otlukbeli Gölü ziyaretinizi Mayıs ile Eylül ayları arasında yapmanızı tavsiye ederiz. Bu gezi için en ideal ayların ise Temmuz ve
Ağustos olduğunu söylemeliyiz.

Dünyadaki tek traverten set gölü olan Otlukbeli Kırmızı Göl, oluşumu bakımından hiçbir göle benzemeyen ve senede
yüzlerce turistin uğrak noktası olan bir turizm alanı. Otlukbeli Gölü’nün tahribattan kurtarılıp turizme kazandırılması, Otlukbeli
savaş alanının düzenlemesi, ilçede bulunan doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel zenginliklerin turizme hizmet edecek seviyeye
getirilmesi projenin ana amaçları arasında yer almakta.
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OTLUKBELİ GÖLÜ’NÜN OLUŞUMU 
İlk olarak Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakülte-

sinden Prof. Dr. Erdoğan Akkan ve Prof. Dr. Metin
Tuncel tarafından bilim dünyasına tanıtılan Otlukbeli
Gölü oluşum bakımından küçük bir set gölüdür. 1990
yılında yapılan bu keşif tutanaklarda şu cümlelerle yer
almış: “Bu set şimdiye kadar Türkiye'de örneği görül-
memiş, taradığımız dünya literatüründe de eşinin
bulunduğuna dair bir yayına rastlamadığımız, bu
nedenle hiçbir sınıflandırmada yeri bulunmayan çok
özel bir türdendir. Traverten seddi, daha da özel
olarak, normal karst kaynaklarının değil, maden suları-
nın oluşturduğu traverten seddi'dir. Böylece, Otluk-
beli Gölü ile göl türlerine bir yenisi daha eklenmiş
bulunmaktadır. “Traverten Seddi Gölü” ya da “Maden
Sularının Oluşturduğu Traverten Seddi Gölü” oluşu
açısından yurdumuzda ve herhalde yeryüzünde eşinin
bulunmadığı göz önüne alınarak, Otlukbeli Gölünü
“Doğal Anıt” olarak nitelemek istiyoruz.

Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere, Otlukbeli Gölü’nü ülkemizdeki hatta dünyadaki diğer göllerden farklı özel kılan unsur set
türüdür. Çünkü gölün oluşumunu sağlayan set, travertenden meydana geliyor ve faylar boyunca yüzeye çıkan maden sularının
birikmesine neden oluyor. Bu durum Otlukbeli Gölü’nü ülkemizde ve dünyada benzeri olamayan bir doğa harikasına dönüştürüyor.

Otlukbeli Gölü’nün bir traverten set gölü olmakla birlikte, göl oluşumuna sebebiyet veren esas süreç maden suları olup
traverten seti, bu suların asırlar boyu eritip biriktirdiği sediment (tortul materyel) tarafından oluşturulmuş. Böylelikle Otlukbeli
Gölü çanağının oluşum kökeni itibariyle Türkiye gölleri arasında yeni bir göl tipi olarak belirlenmiş. Bu açıdan bakıldığında Otlukbeli
Gölü maden sularının oluşturduğu “traverten seti gölü” olarak tanımlanabilir. Oluşumunu günümüzde de devam ettiren bu göl
kalsiyum, magnezyum ve demir katyonları ile bikarbonat, sülfat ve klorür anyonları içeriyor.

OTLUKBELİ ANITI
Kaymakamlığımızca başlatılan çalışmalar

sonucunda Otlukbeli savaşının yıldönümü olan 11
Ağustos 2008 tarihinde Otlukbeli Savaşını temsilen
açılan anıt ile 1473'de iki büyük Türk hükümdarı
Osmanlı Devleti Padişahı Fatih Sultan Mehmed Han ile
Akkoyunlu Devleti Hükümdarı Uzun Hasan arasında
geçen Otlukbeli savaşında şehit düşen askerlerin
anısının yaşatılması sağlanmıştır.
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OTLUKBELİ SAVAŞI (1473)
Akkoyunlu Devleti 15'inci yüzyılda Doğu Anadolu'da iyice güçlenmiştir. Irak ve Azerbaycan'ı alan Akkoyunlu Devleti,

Karakoyunlu Devleti'nin yok olmasına sebep olmuştur. Gittikçe güçlenen Akkoyunlu Devleti Venediklilerle anlaşmıştır. Osmanlı
Devleti'nin Karamanoğulları Beyliğine ve Dulkadiroğulları Beyliğine yardım etmesi, Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasanı iyice
rahatsız etmeye başlamıştır.

Bu gelişmeler üzerine Fatih Sultan Mehmed büyük bir ordu hazırlatarak 11 Ağustos 1473 tarihinde doğuya doğru hareket
etmiştir. Uzun Hasan ve komutasındaki birlikler, Fatih Sultan Mehmed'in ordusunda görevli Has Murad Paşa komutasındaki öncü
birliği tarafından pusuya düşürülerek imha edilmeye çalışıldıysa da asıl büyük muharebeler Erzincan ve Tercan arasında Otlukbeli
bölgesinde meydana gelmiştir.

Otlukbeli Savaşı'nın kısaca sebepleri şu şekilde özetlenebilir:
1. Osmanlı Devleti Karadeniz kıyılarındaki Trabzon, Sinop, Amasra gibi önemli limanlarını ele geçirmiştir.
2. İran ve Akdeniz limanları arasındaki kervan yolları üzerine yeni gümrük ve vergileri koymuştur.
3. Akdeniz ve Karadeniz ile bağları kesilen, ticari ve ekonomik bir çıkmaza giren Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan,

Osmanlı toprakları üzerinde batıya doğru bir genişleme siyaseti gütmeye başlamıştır.
4. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Osmanlı Devleti'ne karşı Venediklilerle işbirliği anlaşması yapma girişiminde

bulunmuştur.
Hilal taktiğinin uygulandığı bu savaşta özellikle ateşli silah ve isabetli atış üstünlüğünü elde bulunduran Osmanlı ordusu,

merkezde Fatih Sultan Mehmed, sağ kanatta Şehzade Mustafa ve sol kanatta Şehzade Bayezid komutasındaki Osmanlı birlikleri
kolaylıkla Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın komutasındaki birlikleri dağıtmıştır. Yenilgiye uğrayan Uzun Hasan kalan birlikleri
ile savaş alanını terk etmek zorunda kalmıştır.

Otlukbeli savaşının sonuçları ise kısaca şu şekilde özetlenebilir:
1. Otlukbeli savaşının sonucunda Akkoyunlu Devleti'nin yıkılma süreci başlamıştır.
2. Osmanlı sınırları, Doğu Anadolu'ya kadar genişlemiştir.
3. Venediklilerin oluşturduğu Haçlı ittifakının en güçlü temsilcisi tasfiye olmuştur.
4. Anadolu Türk birliğinin kurulması yolunda güçlü bir adım atılmıştır.
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