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İlimizde eğitimin iyileştirilmesi için var
olan potansiyel gücü harekete geçirmek,
tüm halk eğitim kurslarında eğitim alan ye-
tişkinlerin kitap okumasını sağlamak ama-
cıyla “Her Yerde Okuyoruz Projesi” hayata
geçirilmiştir.

Bu proje ile halk eğitim merkezle-
rindeki kurslar başlamadan ilk kurs saatinin
ilk yarım saati kitap okumaya ayrılması
planlanmıştır. Böylece bu proje ile halk
eğitim merkezlerinde okuma kültürünü zen-
ginleştirecek alanlara ulaşımın kolaylaştı-
rılması hızlı ve sürdürülebilir şekilde oldu-
ğunu ispatlamak, okuma eylemi ile yeni
kelimeler öğrenmemize, kelime haznemizin
gelişmesine yardımcı olunmasını sağlamak,
bir olaya farklı bakış açıları ile yaklaşmanıza
ve bu sayede problem çözme konusunda
daha başarılı olmanıza katkı sağlamak
amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Müdürlüğümüz Strateji
Geliştirme Hizmetleri AR-GE Birimi olarak
proje koordinatörü Kübra Tuğçe BİNGÖL’ün
koordinatörlüğünde “Her Yerde Okuyoruz
Projesi” ile Halk Eğitim Müdürlüklerinde
Okuma Seferberliği başlatılmıştır.
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Veliler Kitapla Buluştu
‘’Aileler Kitapla Buluşuyor, Okul Kütüphaneleri Canlanıyor’’

Projesi ile Müdürlüğümüz AR-GE Birimi tarafından ilimiz okul
kütüphanelerini işler duruma getirilmesi ve fiziki şartları müsait
olan kütüphaneleri okuma alanlarına dönüştürerek velilere hizmet
etmesi, okul kütüphanelerinin ve okuma köşelerindeki güncel, eği-
tici kitapların velilere ve öğrencilere ulaşması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda velilerle beraber okullarda bilgiyi sevme,
öğrenme ve dinlenme etkinliklerine imkân veren bir sosyal etkinlik
alanı oluşturulmuş, kütüphane okulun ve etkinliklerin merkezi
haline getirilmiştir. Kütüphaneler öğrenciler için kitap okuma
alışkanlığının yaşatıldığı cazibe merkezi haline dönüştürülmüştür.

Bu amaç doğrultusunda öğrencilere ve velilere okuma kültürü
kazandırılarak bunu yaşam tarzı, yetenek ve ilgilerin bir parçası
haline getirmek amacıyla “Aileler Kitapla Buluşuyor, Okul Kütüp-
haneleri Canlanıyor Projesi” ile okulumuz kütüphaneleri velilere
hizmet verecek şekilde haftanın belirli günlerinde kullanıma açıl-
mıştır. Kitap okuma günlerinde okul idaresi, rehber öğretmenler ve
veliler arasında akademik, sosyo–kültürel konularda görüş alışve-
rişi yapılıp projenin bir diğer etkinlik ayağı olan kütüphane-

lere kitap bağışı noktasında farkındalık sağlanmıştır.
Projenin açılışı Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz GÜN, Stra-

teji Geliştirme Hizmetleri ve AR-GE Birimi Şube Müdürü Hüseyin
EROL, Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Abdulvahap TERE-
CE, Okul idaresi, veliler ve AR-GE Birimi Proje Koordinatörü Kübra
Tuğçe BİNGÖL ve okul velileri katılımı ile Ziya Gökalp İlkokulu’nda
yapılmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kitapsız Kütüp-
hane Kalmasın Projesi" ile kütüphanesi olmayan ya da kütüphanesi
olup yeterli kitapları olmayan okullarımıza kitap yardımında
bulunmayı amaçlayan bu proje ile 3000 kitap bağışı toplanmıştır.
Müdürlüğümüze bağlı 38 okul yeni kütüphane oluşturulmuş, 1
halk eğitim merkezi ve 2 okula ‘’Sıfır Atık’’ projesi kapsamında yeni
kütüphane yapılmıştır.

Projemizde “Okuduysan Kitabını Eski Yeni Fark Etmez Sen De
Yap Bağışını” sloganı ile yola çıkılmış olup projemiz ilimizde öğren-
cilerin bağışları ile güzel bir ivme kazanmıştır. Bu sayede kütüp-
hanesinde kitap olmayan okullara kitap yardımında bulunulmuş-
tur.
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"Sıfır Atık ve Geri 
Dönüşüm Projesi" 

Kapsamında Üretilen 
Ürünler Öğrencilere 

Hediye Edildi
Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Aziz Gün'ün 

katıldığı ve Karakaya Köyü Gökbayrak İlk/ Ortaokulunda 
"Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında 

düzenlenen etkinlikte, Halk Eğitimi Merkezine bağlı 
bulunan Giyim Üretimi ve Moda Tasarımı alanında 
görev yapan eğiticiler ve kursiyerlerin ürettiği 120 

kalemlik, 20 okul çantası ve diğer hediyeler öğrencilere 
dağıtıldı.

Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 

eşleri Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın 
himayeleriyle sürdürülen "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm 

Projesi" kapsamında, öğrencilere dağıtılan malzemeler 
Erzincan Halk Eğitimi Merkezinde üretildi.

Aziz GÜN, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada "Atıl 
durumda bulunan, kullanılmayan malzemelerle 

yeniden kullanabileceğimiz eşyalar üreterek tekrar 
kullanıp tasarruf sağlamış oluyoruz. Böylece hem 

bütçemize katkı sağlamış hem de çevreci bir anlayışla 
kaynaklarımızı etkili kullanmış oluyoruz" dedi. Son 

olarak Aziz GÜN, "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Projesi" 
kapsamında üretim yapan atölyeleri ziyaret etti ve 

üretilmiş olan ürünleri öğrencilere hediye etti.
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Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE
birimi tarafından planlanan ve Erzincan Akade-
mi kapsamında gerçekleştirilen "Korkma! İyi Bir
Annesin" adlı eğitim semineri düzenlendi.
Sosyal medyada "Akademisyen Anne" olarak
tanınan Doç. Dr. Saniye BENCİK KANGAL'ın
teşrifleriyle 26 Şubat 2022 saat 16.00'da
Erzincan İl Müftülük salonunda gerçekleştirilen
eğitim semineri, halkımızdan büyük ilgi ve
beğeni gördü. Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü
Sayın Aziz GÜN'ün açılış konuşmasını yaptığı
seminere ilimizdeki öğretmenler, idareciler ve
velilerimiz katılım sağlamıştır. Bir buçuk saat
süren eğitim semineri sonrasında gerçekleşti-
rilen kitap imza etkinliğine yoğun ilgi gösterildi.

Erzincan Akademi kapsamında gerçek-
leştirilen eğitim seminerimizdeki amacımız;
toplumun temeli olan aileleri eğitim yoluyla
desteklemek amacıyla bilgilendirmek ve bilinç-
lendirmek, toplumsal gelişme ve kalkınmaya
ivme kazandırmaktır.

Türkiye'de son yıllarda aile eğitimi ve
çocuk gelişimi noktasında önemli değişimler
yaşanmaktadır. Pandemi, iç göç, hızlı kentleş-
me, bölgesel farklılıklar, ekonomik krizler,
çocuk ve genç nüfusunun hızla artması, işsizlik,
aile içi şiddet gibi sebepler, çocuklar üzerinde
olumsuz etkiler yaratmıştır. Tüm bu sebepler
çocuğun çok yönlü gelişimine destek olmayı
zorunlu kılmıştır. Bu süreçte aile içerisinde en
önemli rol şüphesiz annelerimizindir. Bu
bağlamda Doç. Dr. Saniye BENCİK KANGAL
öncelikle annelerimize ve tüm eğitim camiası-
na; “Korkma! İyi Bir Annesin. Kim şu en iyi anne
dediğimiz kişi? Bebeğini hiç ağlatmayan mı?
Çocuğu yemek seçmeyen anne mi en mükem-
mel, sabaha kadar deliksiz uyuyan mı? Çocu-
ğunu tam on sekiz aylıkken tuvalete alıştıran
anne olmalı en mükemmeli! Belki de hiç TV
izlettirmeyendir en iyisi. Sence kim bu en iyi
anne? sorularını yönelterek toplamda 500
üzeri katılımcıyla bilgilendirme yapmıştır.

"Korkma! İyi Bir Annesin" 
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TÜBİTAK 2204/A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Finalinde
ilimizden 6 proje derece almaya hak kazanmıştır. 16 proje ile katılım
sağlanan bölge yarışmasında ilimizden Yazılım, Fizik, Sosyoloji alanında
birincilik; Psikoloji ve Fizik alanında ikincilik, Psikoloji alanında üçüncülük
elde edilerek büyük bir başarı sağlanmıştır.

17.03.2022 Perşembe günü Erzurum Üniversitesi Nene Hatun Kültür
Merkezinde gerçekleşen TÜBİTAK 2204/A Lise Öğrencileri Araştırma Proje-
leri Yarışması Bölge Finalinde ilimizde 3 proje birincilik, 2 proje ikincilik, 1
proje de bölge üçüncülüğü derecesi elde etmiştir.

TÜBİTAK 2204/A Lise Öğrenciler Araştırma Projeleri bölge finaline il
düzeyinde büyük bir katılım gerçekleşmiştir. Müdürlüğümüzü lise araştırma
proje yarışmalarında temsil eden 22 öğrenci, 16 danışman öğretmenin yanı
sıra; bölge finali münasebetiyle ödül törenine Erzincan İl Millî Eğitim
Müdürü Sayın Aziz GÜN, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Hüseyin EROL,
projeleri bölge finalinde sergilenen okul yöneticileri katılım sağlamıştır.

Erzurum Bölge Finalinde bulunan Erzincan Millî Eğitim Müdürümüz
Sayın Aziz GÜN, elde edilen başarıya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"TÜBİTAK lise proje araştırma proje yarışmasına katılmaya hak kazanan
öncelikle geleceğimizin teminatı öğrencilerimize, danışman öğretmenle-
rimize teşekkür ediyor, gösterilen özverili gayret ve elde edilen
başarılardan ötürü tebrik ediyorum. Kaybedeni olmayan bir yarışma özelliği
taşıyan öğrenci araştırma proje yarışmalarının bölge finalinde bu bilimsel
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havayı teneffüs etmek, her öğrenci için büyük gurur ve referans kaynağıdır.
İnşallah elde edilen bu başarılar ilimizdeki her öğrenciye ilham kaynağı
olacak ve her geçen yıl daha fazla öğrencimizi bu güzel ortamda
buluşturma fırsatı yakalayacağız. TÜBİTAK araştırma projelerinde elde
edilen başarılarımız elbetteki ilk değil ve son da olmayacak. İlgili yarışmada
dereceye giren, girmeyen neticede ilimizi temsil eden öğrencilerimize,
danışman öğretmenlerimize teşekkür ediyor başarılarının devamını
diliyorum."

Aşağıda; ilimizden TÜBİTAK 2204/A Lise Öğrenci Araştırma Projeleri
Bölge Finalinde dereceye giren projeler belirtilmiştir:

1) Erzincan Fen Lisesi, Öğrenci : Batuhan İPEK / Danışman Öğretmen :
Sadi AKSU, Proje Adı: Artıfıcıal Genıus (Gpt-2 Temelli Bir Yapay Zekayla
Turıng Testinin İnternet Ortamında Uygulanması - Yazılım alanında
Erzurum Bölge Finalinde 1. olmuştur

2) Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Öğrenciler:
Eylül Berfin YILDIRIM ile Aslıhan ŞİMŞEK / Danışman Öğretmen : Mehmet
TAÇYILDIZ, Proje Adı: Lise Öğrencilerinin Yurt Dışına Göç Etme İstekleri,
Gelecek Kaygısı Düzeylerinin Göç Etme İstekleri Üzerindeki Etkisi - Sosyoloji
alanında Erzurum Bölge Finalinde 1. olmuştur

3) Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Öğrencilerimiz : Ayşe Zehra ÖZYİĞİT ile Tuğçe Kübra EREN / Danışman
Öğretmen: Nevin KAHRAMAN, Proje Adı: İnsansız Hava Araçları İçin Hücum
Açısı Gösterge Tasarımı - Fizik alanında Erzurum Bölge Finalinde 1.
olmuştur.

4) Erzincan Lisesi, Öğrencilerimiz: Ayşegül ATEŞ ile Fatma YÜKSEK /
Danışman Öğretmen Yeşim FINDIK, Proje Adı: Pandemi Döneminde
Uzaktan Eğitim ve Okula Aidiyet Duygusu(Erzincan Lisesi Öğrencileri
Üzerine Bir Araştırma) - Psikoloji alanında Erzurum Bölge Finalinde 2.
olmuştur.

5) Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Öğrencimiz: Taha Arda
AKPINAR / Danışman Öğretmen : Ali DÜZGÜN, Proje Adı: Ağır Kış Şartları
Geçen Bölgelerde Olası Zirai Donu Engelleme Sistemi- Fizik alanında
Erzurum Bölge Finalinde 2. olmuştur.

6)Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Öğrencilerimiz: Nazlı GENÇ
ile Sıla ÇELİK / Danışman Öğretmen: Kübra KARABİNA, Proje Adı:
Bilemeyenlerin Buluşma Noktası - Psikoloji alanında Erzurum Bölge
Finalinde 3. olmuştur.
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16. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Finalinde
İlimizden 5 proje derece almaya hak kazanmıştır. 10 proje ile katılım sağlanan
bölge yarışmasında İlimizden Fizik alanından 1.lik, Türkçe alanında 1.lik,
Teknolojik Tasarım alanında 1.lik; Teknolojik Tasarım alanında 2.lik, Kimya
alanında 2.lik elde edilerek büyük bir başarı sağlanmıştır.

31.03.2022 Perşembe günü saat 10.00'da Erzurum Üniversitesi Nene
Hatun Kültür Salonunda gerçekleşen 2204/B Ortaokul Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışması sergisine katılım sağlayan 23 öğrencimiz, 10 danışman
öğretmenimiz; Müdürlüğümüzden Strateji Geliştirme Şube Müdürü Sayın
Hüseyin EROL, Destek Hizmetleri Sayın Şube Müdürü Turgut ÇAKMAK,
Erzincan MEM TÜBİTAK İl Koordinatörü Adnan E. FIRAT, projeleri bölge
yarışmasında sergilenen okul müdürlerinden Hüseyin YAMAN, Ümit ŞEN,
Ahmet SAĞSÖZ, Lokman YENİÇERİ, Ali Rıza VARLI katılım sağlamıştır.

İlimizden 2204/B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Finalinde
dereceye giren projeler:

1)Bilim ve Sanat Merkezinden danışmanlığını Faruk Yıdız'ın yaptığı;
öğrencilerimiz Yaren Çalmabay, Gülşah Naz Öylü, Ahsen Gül Çebi tarafından
hazırlanan Türkçe ana alanından "4K Kütüphane Kitaplarında Karekodlu
Künye" adlı proje 1.lik kazanmıştır.

2)Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulundan danışmanlığını Bilge
Aslıhan Kara'nın yaptığı; Zeynep Elif Yıldız, Zeynep Sare Yıldırım, Tuana Sazlı
isimli öğrencilerimiz tarafından hazırlanan Fizik ana alanından "Geniş Açılı
Burgaçlı Uv Hava Temizleme Cihazı" adlı proje 1.lik kazanmıştır.



3)Salih Zengin Ortaokulundan danışmanlığını Emine Meral'in
yaptığı; Melis Serra Unus, Ela Nur Akın isimli öğrencilerimiz
tarafından hazırlanan Teknolojik Tasarım ana alanından "Braille
Kutusu" adlı proje 1.lik kazanmıştır.

4)Demirkent Ortaokulundan danışmanlığını İnan Akyol'un
yaptığı; Meva Tuana Yalçınkaya, Naz Yüksel, Zeynep Bali isimli
öğrencilerimiz tarafından hazırlanan Teknolojik Tasarım alanından
"Görme Engelliler İçin Sesli Sarı Yürüyüş Yolları Sistemi" adlı proje
2.lik kazanmıştır.

5)Bilim ve Sanat Merkezinden danışmanlığını Esila Samur'un
yaptığı; Hafsa Beril Kılıç, Beren Akbaş tarafından hazırlanan Kimya
ana alanından "Oyunla Periyodik Tabloyu Öğreniyorum" adlı proje
2.lik kazanmıştır.

Bu başarıda adı geçen başta öğrencilerimizi, danışman
öğretmenlerimizi, emeklerinden ve katılımlarından ötürü tüm
proje ekibimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

10
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Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü arasında 30.12.2021 tarihinde öğrencilerin düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında
çözümler bulan bireyler olmasını, akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerini sağlayarak bedensel, zihinsel ve
duygusal gelişimlerini desteklemek ve ülke genelinde akıl ve zekâ oyunları konusunda farkındalık oluşturulmasını desteklemek
amacıyla "Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası İş Birliği Protokolü" imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında ve Müdürlüğümüz AR-
GE Birimi koordinatörlüğünde 4. Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Erzincan İl Finali Müdürlüğümüz Şube Müdürleri Hüseyin
EROL ve Hasan GÜNEŞ’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. İlimizde tüm ortaokul ve ilkokul kurumlarımızda yapılan okul turnuvaları
sonucunda her bir kategoride birinci olan okulların yarıştığı turnuvamıza öğrencilerimiz yoğun katılım gösterdi. Cumhuriyet
Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleşen turnuvamızda dereceye giren toplamda 30 öğrenci madalya ve çeşitli hediyeler ile
ödüllendirildi.

Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Hizmetleri ve AR-GE Biriminden sorumlu Şube Müdürü Hüseyin EROL, turnuvanın
düzenlenmesinde başta turnuva komisyonu, turnuva hakemleri ve tüm danışman öğretmenlerin yanı sıra kıyasıya yarışan
öğrencilerimize ve velilerimize teşekkürlerini iletti. Bu gibi etkinliklerin öğrencilerin zihinsel gelişimine son derece katkı sağladığını
belirten EROL, gelecek turnuvalara çok daha fazla katılım beklediklerini dile getirdi. Ödül alan öğrenciler ve danışman öğretmenlerin
de yer aldığı toplu fotoğraf çekiminin ardından turnuva sonlandırıldı.



12

Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen Dünya Matematik Haftası kapsamında "Hayatımızda Matematik"
temalı etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Açılış programı 14 Mart 2022 Pazartesi günü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Oben KANBOLAT tarafından yapılan "Nereden Çıktı Bu Matematik?"
söyleşisi ile başlamıştır. Söyleşiye Belediye Başkanımız Sayın Bekir AKSUN ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN, İl Millî
Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Murat DEMİR, veliler ve öğrenciler katılmıştır.

Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından 5 farklı atölye çalışması ve 5 söyleşi gerçekleştirilmiştir. Yapılan
söyleşi ve atölye çalışmaları ile öğrencilerde matematik farkındalığı oluşturmak ve matematiksel düşünme becerilerini
geliştirmek amaçlanmıştır. Etkinlikler bir hafta boyunca sürmüş olup, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlköğretim
Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri de destek vermiştir.
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Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Birimi ile AR-GE birimi koordinasyonunda faaliyet
gösteren "Öğretmen Tiyatro Topluluğu" uzun bir aradan sonra güzel
bir tiyatro oyunu ile seyircisiyle buluştu.

"Bugün Git Yarın Gel" adlı tiyatro oyunu ile izleyicileriyle
buluşan Öğretmen Tiyatro Topluluğu sergiledikleri oyun ile büyük
beğeni topladı. 2022 Mart ayı boyunca 4 farklı günde ilgili oyunu
sergileyecek olan topluluğun ilk gösterisi 22 Mart 2022 tarihinde
Doğa Koleji Binali Yıldırım Salonunda gerçekleştirildi. Oyuna, İl Millî
Eğitim Müdürü Sayın Aziz GÜN, Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Ferhat
ALBAYRAK, Şube Müdürü Hüseyin EROL ve sanatseverler katılım
sağlamıştır.

Salonun hıncahınç dolduran sanatseverlerin yoğun ilgi göster-
diği oyun ile unutulmaz bir gece yaşadı. Hafta sonu tatilini lüks bir
dinlenme tesisinde geçiren müdürüne eksik bir imzayı tamam-
latmak için giden namuslu ve dürüst bir memur olan Şefik Şaşmaz'ın
başından geçen komik ve tuhaf olaylar silsilesini konu alan iki
perdelik oyunda, öğretmenlerimizin performansı seyircilerden tam
not aldı.

Öğretmen Tiyatro Topluluğu ilgili oyunu; 23 Mart 2022
Çarşamba saat 19.00’da Doğa Koleji Tiyatro Salonu, 28 Mart 2022
Pazartesi saat 19.00’da Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü Tiyatro Salonu, 31 Mart 2022 Perşembe saat 19.00’da
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kongre Salonunda sergile-
mişlerdir.
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Çağlayan Lisesi Tiyatro Ekibi İlk Oyunuyla Sahnede
Erzincan Çağlayan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğren-

cilerinden oluşan tiyatro grubu ilk oyunları olan “Sevgili Doktor”u
seyirciyle buluşturmak üzere sahneye çıktı. Okulun psikolojik
danışmanı Hakan ÖZEGE yönetmenliğinde ortaya koyulan oyun
dört perdeden oluşuyor.

9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 19.00’da Erzincan
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tiyatro Salonunda
sergilenen oyuna okul öğretmenleri, veliler ve halkımız katılım
sağlamıştır. Okul öğrencilerinin uzun uğraş ve emekler netice-
sinde gerçekleştirilen oyun büyük beğeni topladı. İkincisini 2022
Haziran ayında sergilemek üzere planlama yapan tiyatro ekibimiz
sahnede ilk gösterimlerini sergilemiş oldular.

Hayatları boyunca unutmayacakları, gelişimleri açısından çok
önemli bir etkinlik gerçekleştirmiş olan öğrencilerimizin gururunu
paylaşıyoruz. Öğrenci sayısının az ve çoğunun taşımalı olması, okul
sonrası kısıtlı imkânlarla prova yapma gibi sıkıntıları aşıp iki yıllık

emeğin karşılığını alarak seyircilerin ilgiyle izlediği bir oyunu ortaya
koyan okul öğretmen ve öğrencilerini tebrik ediyor, başarılarının
devamını diliyoruz.

Tiyatro ekibine rehberlik eden ve oyunun yönetmeni Hakan
ÖZEGE sergilenen oyun ile duygu ve düşüncelerini şu şekilde
paylaşmıştır: “Tiyatro insanların gelişimlerini destekleyen,
özgüvenlerini yükselten, kendilerini daha iyi ifade etmelerini
sağlayan bir sanat dalıdır. Oyunu çalışmaya başladığımız ilk
günden bugüne baktığımızda öğrencilerin değişimi göze çarpıyor.
Genel olarak okul dışında herhangi bir kültür/sanat veya spor
faaliyeti ile ilgilenen öğrenciler okula daha mutlu daha istekli
geliyor. Özelde ise başta utangaç, çekingen, durgun olan
öğrencilerimiz artık daha özgüvenli ve girişken. Arkadaşlarını
izleyen diğer öğrencilerimiz de gruba dâhil olmak istediklerini
belirtti. Bu da tiyatronun bir başka yönü olan toplulukları etkileme
özelliğini ortaya koyuyor. Çalışmalarımız esnasında bize destek
olan okul idaremize teşekkür ederim.”

Çağlayan Lisesi Tiyatro Ekibi İlk Oyunu

“Sevgili Doktor”u
Sergiledi



Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi koor-
dinatörlüğünde planlanan ve Erzincan Akademi projesi kap-
samında, Müdürlüğümüze bağlı Erzincan Fen Lisesi ile Erzincan
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmen-
lerine yönelik AR-GE Patent Ofisince "Sınai Mülkiyet/Patent ve
Faydalı Model" konulu bilgilendirme seminerleri gerçekleştiril-
miştir. İlkini 14.02.2022 tarihinde tüm meslek liseleri, fen
liseleri, proje okulları ve BİLSEM'in patent sorumlusu yönetici
ve öğretmenlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitim
seminerinin ikinci ve üçüncü ayağında Erzincan Fen Lisesi ile
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenle-
rine yönelik yüz yüze gerçekleştirilmiştir.

24.02.2022 Perşembe günü saat 12.00-13.20 arasında
Erzincan Fen Lisesinde görev yapan tüm öğretmenlere;
6.03.2022 Çarşamba günü saat 15.00 - 16.30 arasında ise
Erzincan FATEM'de görev yapan tüm yönetici ve meslek
öğretmenlerine yönelik sınai mülkiyet konulu farkındalık
semineri gerçekleştirilmiştir.

2022 yılında MEB ile Türk Patent Kurumu arasında
gerçekleştirilen protokole istinaden ilimizde gerçekleştirdiğimiz
sınai mülkiyet farkındalığı, il genelindeki Mesleki Teknik
Anadolu Liseleri, BİLSEM, Mesleki Eğitim Merkezi ve proje
okullarından Fen Lisesi, Erzincan Lisesi, Sosyal Bilimler
Liselerinde yaygınlaştırılmaya devam edecektir.
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15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
öğrencileri, öğretmenleri Metin BAHAR ve Tolga NALDAN
rehberliğinde, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip
Lisesi kardeş okulları Müşir Zeki Pasa Ortaokulu ve Ziya
Gökalp İlkokulu öğrencileri ile beraber biriktirmiş olduk-
ları harçlıkları ile sebze, meyve ve çeşitli gıda malzemeleri
alarak, bu yardımları, şehrimizdeki 30 ihtiyaçlı aileye
ulaştırdı.

Bu konu ile ilgili olarak 15 Temmuz Şehitleri Anadolu
İmam Hatip Lisesi Müdürü Behlül BEKSAR şunları söyledi;

"Yaptığın iyiliklerden karşılık bekleme; yaptığın iyilik
boşa çıksa da kıymeti bilinmese de sen iyilik yapmaya
devam et. Bunu Yüce Allah görür. Bu davranışından ötürü
seni bu dünyada olmasa bile öbür dünyada mutlaka
ödüllendirir. Hem de kat kat fazlasıyla.

İyilik, karşılık beklemeden yapılmalıdır. İyilik ettiğin
kimse senden iyilik gördüğünü bilmese de Allah iyilik
yaptığını bilir ve seni ya bu dünyada ya da öteki dünyada
mutlaka ödüllendirir. Halis niyetle yapılan hiçbir iş kar-
şılıksız kalmaz.

Ceplerindeki harçlıklarını biriktirmiş öğrencilerimiz.
Ceplerinde biriken harçlıkları değildi, yüreklerindeki iyi-
likti. Bizim harçlıklarımızla sebze meyve alıp ihtiyaç sa-
hiplerine vermeleri değildi. O gün iyilerin günüydü, o gün
iyilik günüydü. O gün öğrencilerimizin günüydü."

Öğretmen ve öğrencilerimize bu güzel düşünceleri ve
emekleri için teşekkür ediyoruz.
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Şehit Jandarma Er Fırat Kılıç İlkokulu
kooperatifçilik kulübü danışman öğretmeni
Tülay ŞİMDİ MUMCU’nun ve kulüp öğrencileri
tarafından organize edilen “Bir İyilik De
Senden” sloganı ile Ramazan Ayında erzak
yardım kampanyası düzenlendi.

Mart ayının ortalarında kooperatifçilik
kulübü gerekli izinleri sağlayarak okul velilerini
de işin içine alıp yardım kampanyası başlat-
mışlardır. Kampanya dâhilinde Şehit Jandarma
Er Fırat Kılıç İlkokulu velileri gerekli ilgiyi
gösterdikleri görülmüştür.

İhtiyacı olan velilerin de tespiti yapılarak
hem okul idaresi tarafından hem de kulüp
öğrencileri tarafından ihtiyaç sahibi 35 kişiye
ulaştırılmıştır. Emeği geçen kulüp öğretmenimiz
Tülay ŞİMDİ MUMCU’ya, kulüp öğrencilerine,
öğretmenimiz Serap TAŞTAN’a ve değerli
velilerimize teşekkür ederiz.



Şehit Cengiz Topel Mithatpaşa
Ortaokulu ‘’Askıda Meyve’’ projesi ile
bütün öğrencilerin gönüllerince istedik-
leri meyveyi ücretsiz olarak alıp yiyebil-
mesine olanak sağlamıştır. Tüm öğren-
ciler istedikleri kadar bağış yapabilmek-
te ya da yemek için meyve alarak pro-
jeye katkıda bulunabilmektedirler. Bu
sayede hem yardımlaşmanın hem de
paylaşmanın önemini de kavramış ol-
maktadırlar.

Projenin asıl amacı; mevsiminde
yenilmesi daha faydalı olan meyveleri
bütün çocuklara ulaştırmak. Şuan kış
mevsiminde olduğumuz için portakal,
elma, muz, armut vb. meyveler proje
kapsamında kasalarımızı doldurmuş
bulunmaktadır. Önümüzdeki aylarda
yaz mevsiminin gelmesiyle meyve kasa-
larımızda ilkbahar ve yaz meyveleri
yerini alacaktır. Böylece bu proje ile
okulumuz öğrencilerine paylaşmanın ve
yardımlaşmanın insanda olması gereken
en yüce vasıflardan olduğunu göste-
rerek bu değerleri aşılamanın önemini
fark ettirmiş olacaklardır.
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Projemizde, 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 çıkılmıştır. Bu durumda öğrencilerimiz adına çabalayan öğretmenlerimiz;
isteklerini, problemlerini ve önerilerini birebir ilimizde Millî Eğitim camiamızın en üst mertebesine çok kısa yoldan iletebilme
fırsatı yakalayacaklardır. Böylece ilimizde henüz farkına varılamayan istek ve öneriler fark edilecek, problemler saptanacak ve İl
Millî Eğitim Müdürümüz denetiminde bütün bu konuların aşılabilmesi, halledilebilmesi için plan ve program yapılacaktır. Bu
sayede şehrimizde eğitim-öğretim adına öneri ve isteklerin çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde çözülebileceği bir zemin
oluşturulacaktır.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan buluşmaların ilki İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN’ün, Şube Müdürleri Sayın
Hüseyin EROL’un ve Sayın Hasan GÜNEŞ’in katılımlarıyla 22.02.2022 tarihinde Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi toplantı
salonunda pansiyonlarda belletmenlik görevini yerine getiren öğretmenler ile yapılmıştır.

Bu buluşmaya katılan öğretmenlerimiz pansiyonlarda problem olarak gördükleri durumları, çözüm önerilerini, iyileştirme
yapılabilecek konuları İl Müdürümüze iletmişlerdir. Buluşmanın ana teması pansiyonlardaki öğrencilerimizin refahı ve boş
zamanlarını nasıl en iyi ve en kaliteli şekilde değerlendirebilecekleri olmuştur.
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“Çevreye Duyarlı Nesiller İçin Projesi” 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimimiz tarafından yürütülen “Çevreye Duyarlı
Nesiller İçin Projesi” kapsamında, Müdürlüğümüze bağlı tüm anaokulu, ilkokul ve
ortaokullarımızda bitkisel atık yağ toplama etkinliği başladı. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından Çevre İzin ve Lisans Belgesi
verilmesi uygun görülen bir şirket tarafından, Müdürlüğümüz ile işbirliği neticesinde, atık
yağların toplanma noktası olarak belirlediğimiz okullarımıza atık yağ toplama bidonları temin
edildi.

En çok atık yağ getiren öğrencilerimizin ve en çok atık yağ toplayan okullarımızın
Müdürlüğümüzce ödüllendirileceği etkinliğimizde atık yağlar, öğrencilerimizden pet şişelere
konulmak şartı ile toplanıyor. Atık yağları toplayan okullarımız atık yağları, atıkların toplanma
merkezi olarak belirlediğimiz okullarımıza, belirlenen bu okullarımız ise lisanslı firmaya kaç
litre yağ verildiğine dair düzenlenen tutanak karşılığında teslim ediyor. Böylece
Müdürlüğümüz koordinasyonunda, öğrenci ve velilerimizle atık yağların doğaya zarar
vermeyecek şekilde geri dönüştürülebilmesi adına son derece anlamlı bir çalışma yapılıyor.
Etkinliğimiz sayesinde şehrimizde, sadece atık yağların toplanması değil aynı zamanda
öğrencilerde atıkların toplanmasına dair genel bir bilinç oluşturmaya çalışılıyor.
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Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi koordinatörlüğünde planlanan ve Erzincan Öğretmen Akademisi
kapsamında ''TÜBİTAK 2202 Programı 30. Bilim Olimpiyatları" konulu bilgilendirme toplantısı TÜBİTAK Doğu Anadolu Bölgesi
Bilim Olimpiyatları Elçi Yardımcısı Sayın Fatih BAYRAKÇEKEN'in katılımıyla 18.03.2022 Cuma günü saat 18.30'da Zoom
üzerinden çevrimiçi ortamda gerçekleşmiştir.

Online seminere İl Millî Eğitim Müdürümüz Strateji Geliştirme Birimi Şube Müdürü Hüseyin EROL, il genelindeki Lise ve
Ortaokul türündeki okul TÜBİTAK temsilcileri ile ilgili okul kademesinde görev yapan öğretmenler katılım sağlamıştır. Çevrimiçi
bilgilendirme seminerine toplamda 160 kişi katılım sağlamıştır. Açılış konuşmasını Müdürümüz Strateji Geliştirme Şube Müdürü
Sayın Hüseyin EROL'un yaptığı seminerin moderatörlüğünü AR-GE biriminden Adnan Erhayat FIRAT gerçekleştirmiştir.
Toplantıda başvuru şartları, başvuruda dikkat edilecek hususlar ile başvuru sistemi hakkında bilgi verilmiş, önceki yıllarda
gerçekleştirilen yarışmaya ilişkin istatistik paylaşılmıştır. Bir buçuk saat süren çevrimiçi toplantı, bilgilendirme sunumu
ardından katılımcıların sorularına cevaplar verilerek tamamlandı.

Bilim Olimpiyatları Konulu 
Seminer Gerçekleştirildi

Erzincan Akademi Kapsamında



22

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinatör-
lüğünde ve Erzincan Akademi kapsamında, Atatürk Üniversitesi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsine
BÖREKÇİ ile “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif
Ersoy’u Anma Günü“ münasebetiyle “Safahat’ın Işığında İstiklal
Marşı” konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı, Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme
Hizmetleri ve AR-GE Birimi’nden sorumlu Şube Müdürü Hüseyin
EROL’un açılış konuşması ile başladı. EROL, birçok şehirde benzer
konulu konferanslar veren ve yoğun bir döneme denk gelmesine
rağmen ricamızı kırmayarak bu toplantının gerçekleşmesini
sağlayan Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ Hanımefendi’ye teşekkürle-
rinin ardından sözü hocamıza bıraktı.

Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ, tüm şehit ve gazilerimiz başta
olmak üzere Mehmet Akif Ersoy’a da şükran ve minnetlerini ileterek
başladığı toplantıda, millî marşımızın diğer marşlardan farklı olarak

şiir formatında yazıldığını oysa dünya üzerinde başka hiçbir marşın
şiir formatında olmadığını, diğer marşların daha çok coşku ve
savaşçı söylemlerden oluşan klasik marş formatında olduğunu
belirtti. Konuşmasının devamında BÖREKÇİ, “Türk İstiklal Marşı,
tarihi açıdan millî bir mücadele sürecinde yazılmıştır. İçerik
açısından ise marşımız, milletin niteliklerinden hareketle istiklâli hak
olarak meşrulaştıran ve şanlı geçmişin gücü ile geleceğe yönelik
özgüveni pekiştiren bir ordu/millet marşıdır. Zaferi cephedeki asker
kazanacak ama bu zaferi sonsuza taşıyacak olan nitelikli bireylerden
oluşan millettir. Türk Kurtuluş Savaşı’nın destan-şiirini yazan
Mehmet Akif, İslam’ın bilim, çalışkanlık ve ahlak gibi değerlere
verdiği önemden yola çıkarak geri kalmış Müslümanları düşünmeye
ve çalışmaya yönlendiren bir inanç abidesidir.” dedi. İstiklal
Marşı’nın örtük anlamına ışık tutarak marşımızın kapalı anlamlarını
da aydınlatan BÖREKÇİ, toplantı sonrasında öğretmenlerimizin
sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ ile
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Erzincan Akademi projesi kapsamında Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak "Çocuklar için nasıl yazıyoruz ve nasıl
kitap seçmeliyiz?" adlı seminer düzenlendi. Seminer Editör-Yazar Sinem Çelebioğlu tarafından gerçekleştirildi. Aynı zamanda söyleşinin
devamında Editör- Sosyolog Gamze Omurtak'ın konuyla ilgili görüşlerine yer verildi.

24 Şubat 2021 Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleştirilen seminere Erzincan il ve ilçelerde yer alan öğretmen ve idareciler
katılmıştır. Seminerde Erzincan İl Millî Eğitim Strateji Geliştirme Hizmetleri ve AR-GE birimi Şube Müdürü Hüseyin EROL'UN açılış konuşması
ile başladı. Daha sonra söyleşi AR-GE birimi öğretmenlerimizden Kübra Tuğçe BİNGÖL'ün koordinatörlüğünde devam etmiş olup son
kısımda da katılımcıların soruları yanıtlanmıştır.

Online Seminer Gerçekleştirildi

Yazar - Editör Sinem Çelebioğlu ile



24

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinatörlüğünde Erzincan Akademi kapsamında Tüm
Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu Turnuva Komisyon Başkanı Derya ÖZKAN’ın katılımı ile “TAZOF Akıl ve Zekâ
Oyunları Turnuvaları Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya ilimizden akıl ve zekâ oyunları eğitmen
öğretmenlerinin yanı sıra akıl ve zekâ oyunlarına gönül veren tüm öğretmenler katılım sağladı.

Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu Turnuva Komisyon Başkanı Derya ÖZKAN, ülkemizde akıl ve zekâ
oyunlarına her yıl on binlerce öğrencinin katıldığını, fakat geçen yıl pandemi dolayısıyla amaçlarına ulaşamadığını
ama bu yıl yoğun bir katılım beklediklerini belirtti. Ülkemizde akıl ve zekâ oyunlarına yönelik bir farkındalık
oluşturmayı başardıklarını dile getiren ÖZKAN, farklı kategorilerde birçok turnuvanın yürütüldüğünden bahsetti.

Derya ÖZKAN 4. Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası, 4. Akıl ve Zekâ Oyunları Tasarım Yarışması ve 2.
Oyuncu Beyinler Turnuvası hakkında öğretmenlerimizi bilgilendirirken, 4. Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları
Turnuvası’nın ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsadığını, 7 farklı oyun ile 10 farklı kategoride yapılacağını ve
finalin 10,11,12 Haziran tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirileceğini söyledi.

Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvaları
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Erzincan Akademi projesi kapsa-
mında Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü
AR-GE birimi olarak "Editör Gözünden
Kitap Seçimi" adlı seminer düzenlendi.
Seminer Editör aynı zamanda TİMAŞ
Yayın Koordinatörü Tülay ÖNCÜ'nün
katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

22 Mart 2022 Salı günü saat
19.00'da gerçekleştirilen seminere
Erzincan il ve ilçelerde yer alan öğretmen
ve idareciler katılmıştır. Seminerde,
Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Hizmetleri ve AR-GE
birimi Şube Müdürü Hüseyin EROL'UN
açılış konuşması ile başladıktan sonra
sözü Tülay ÖNCÜ hanımefendi alarak
"Çocuk kitaplarının iç ve dış yapı
özellikleri (kağıt, sayfa düzeni, harfler, iç
yapı, tema, kahramanlar, dil ve anlatım
vb.) ve çocuk kitaplarında uyulması
gereken eğitim ilkeleri" gibi konulara
değinmiştir.

Burada dikkat çekilen konular temel
alınarak iyi bir kitabın nasıl seçilmesi ve
ne tür özellikler taşıması vurgulanmıştır.
Seminer akışı bu şekilde AR-GE birimi
öğretmenlerimizden Kübra Tuğçe BİN-
GÖL'ün koordinatörlüğünde devam et-
miş olup son kısımda da katılımcıların so-
ruları yanıtlanmıştır.

Tülay Öncü ile Online Seminer 
Gerçekleştirildi

Editör-Timaş Yayın Koordinatörü 
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Erzincan Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alan öğretmenleri Şeyma SANDALCIOĞLU ve Abdurrahim
GÜNDÜZ yürütücülüğünde devam eden “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimiz ile Buluşuyor” projesi kapsamında Erzincan’ın
Yeşilçay köyünde bulunan üç haneli ailenin hayvan barınakları Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanı öğrencilerince ziyaret
edilmiştir. İlgili ziyarette hayvanların genel sağlık durumları gözden geçirilip buzağılara buzağı septisemisine karşı koruyucu iğne
yapılmış, hasta olan başka buzağıya serum takılma gibi bir dizi alan faaliyet gerçekleştirilmiştir. Ayrıca hayvanların gebelik
kontrolleri yapılmış ve bu etkinlik öğrencilere uygulamalı olarak gösterilmiştir.

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Şefi M. Kamil KIZILARSLANOĞLU yürütücülüğünde ilgili proje kapsamında okul
kuluçkahanesinde 1500 adet hastalıktan ari, saf damızlık yumurtalardan, Lohman Brown ve Plymouth Rock ırkı civcivler
üretilmiş ve uygun fiyatlarla halka arz edilmiştir.

Tarım Alan şefi Muzaffer KIVANÇ ile Tarım atölye şefi Fatma YAVUZ yürütücülüğünde dolmalık biber, çarliston biber, köy
biberi, kapya biber, burdem biber, kıl acı biber, kıl tatlı biber, crimson sweet karpuz, ananas kavun, kırkağaç kavun, yer salatası,
sırık salata, yer domatesleri, sırık domates, kabak, mor reyhan, fesleğen, kekik, aydın siyahı patlıcan, top patlıcan ve ıraduk
lahanası gibi fide çeşitlerinin şubat ayında ekilen tohumların şaşırtmaları tamamlanmış ve viyollere aktarılmıştır. Günlük bakımı
yapılan fidelerin 2022 Mayıs ayı başından itibaren çiftçilerimizin tercihine sunulacaktır.

Konu ile ilgili teknik Müdür Yardımcısı Abdullah ÇİFTÇİ, “Yukarıda bahsedilen çalışmalara ilaveten okul kümesinde
yumurta üretim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Alanlarımızda yapılan üretimin her aşamasında öğrencilerimiz aktif rol
oynamışlardır. Amacımız; öğrencilerimize verdiğimiz teorik bilgileri pratiğe aktararak eğitimde niteliğin artırılmasını sağlamak
ve “Meslek Liseleri Üretiyor” vizyonuyla, ekonomiye katkı sunmaktır. dedi.
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2021 – 2022 eğitim-öğretim yılında Okul Müdürü 
Muammer DOĞAN koordinatörlüğünde yürütülen proje 
kapsamında başlatılan En’leri tanıyorum etkinlikleri Şehit 
Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu 2, 3 ve 4. sınıflarındaki 
tüm öğrencilerin rol ve sahne aldıkları bir "faaliyete 
dönmüştür. İlgili etkinliklerde 100 öğrencimiz ve 6 
öğretmenimiz aktif olarak görev almıştır. Bu etkinliklerle 
sanatı, kişiliği, zekâsı ve başarıları ile bizlere ışık tutup 
ilham veren milletimizin ve kültürümüzün önemli 
değerleri tanıtılmıştır. Öğrencilerin etkinliklerde sahne 
almaları sağlanıp öz güvenlerini kazanmaları ve sahnede 
rol model aldıkları kişilere yönelik farkındalık sağlamaları 
amaçlanmıştır.
2021 – 2022 eğitim-öğretim yılı Kasım ayında başlayan 
tanıtım etkinliklerimizin ilki Nasrettin Hoca olmuş; 
akabinde Mevlana, Barış MANÇO, Âşık Veysel, Naim 
SÜLEYMANOĞLU ve Keloğlan ile sırasıyla devam etmiş, 
süreç 2022 Nisan ayında tamamlanmıştır.  Öğrencilerimiz 
tanıtımlarını yaparken çeşitli sunumlar, şiirler, açıklayıcı 
metinler, drama, oyunlar, taklit gibi araç-gereç ve 
yöntemleri kullanarak sahnede yeteneklerini 
sergilemişlerdir. Tanıtımı yapılan ünlüye ait panolar 
oluşturulmuş ve ilgili şahsiyete ait görseller, tanıtımının 
son gününe kadar okul girişi panolarında sergilenmiştir. 
Bu etkinlikleri okulumuz öğrencileri, öğretmenlerimiz ve 
velilerimiz hep birlikte izleme fırsatı bulmuş ve bu 
faaliyetle okul-veli işbirliğine büyük katkı sağlanmıştır.

Şehit Polis Teğmen Serkan Sağır İlkokulunda 
Bir Dizi Proje Etkinliği Gerçekleştirildi.

En'leri
tanıyorum
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Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu 4-A sınıfı
öğretmeni Betül Fatma SEZGİN AYAZ ve öğrencileri tara-
fından yürütülen Zentangle etkinliği 2021- 2022 Eğitim
Öğretim yılı içerisinde başlamak kaydıyla ikinci dönem
sonuna kadar devam ettirilmiştir. 4-A sınıfında 15 öğrenci
bu keyifli etkinliği yaparken günün yorgunluğunu üzerle-
rinden atmış, hayal âlemleri genişlemiş, yaratıcılıkları
gelişmiş ve sonucunun ne olacağını bilmedikleri özgün bir
çalışma ortaya çıkmıştır. Birbirinden güzel ve birbirinden
canlı çalışmalar ortaya koyan öğrenciler, bu çalışmalar-
dan büyük bir zevk aldıklarını ifade etmişlerdir.

Şehit Polis Teğmen Serkan Sağır İlkokulunda 
Bir Dizi Proje Etkinliği Gerçekleştirildi.

ZENTANGLE

Elimizde kalem, önümüzde ise her-
hangi bir kâğıt varken ve bir şeyler
düşünürken farkında olmadan bir
şeyler karalarız. Dikkatli baktığımız
zaman benzer çizgileri tekrarladığı-
mızı görürüz. Zentangle, işte bu
karaladığımız çizgilerin düzgün bir
versiyonudur. Tekrarlanan şekillerin
ortaya çıkardığı sanat eserleridir.
Zentangle, birbirlerini tekrarlayan
desenlerin kullanılmasıyla oluşturu-
lan soyut çizimlerdir. Zentangle, bir
çerçeve çizilerek başlanır ve bu
etkinlikte çoğunlukla belirli şekiller
çizilir. Ardından çerçevenin içi doldu-
rulur. Zihni dinlendiren bir özelliği
olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra
eğlenceli bir aktivitedir. Odaklanmak,
yaratıcılığı geliştirmek ve artistik ye-
tenekleri ortaya çıkarmak için basit
ve etkili bir yöntemdir.
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eTwinning ‘Değer’ Katıyor!

Erzincan Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu kuruculuğunda Türkiye-Azerbaycan ortaklığı ile yürütülen ‘’Gönül Gözüm’’ ve ‘’Hayatın
İçinden ‘’ eTwinning projeleri, 9-13 yaş öğrencilerin iletişimsel ve davranışsal anlamda hayata karışmalarına, kendilerini daha rahat ifade
ederek sosyalleşebilmelerine olanak tanırken aynı zamanda da manevi duygularını güçlendirmeyi, kalplerinde var olan sevgi, merhamet ve
vicdan gibi duygularını ortaya çıkarmayı ve tüm canlılara karşı duyarlılık ve sorumluluklarını artırmayı, farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda Erzincan Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulunda eTwinning projeleri ve ‘’Değerler Eğitimi’’ kapsamında
gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak konuk olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Sayın M. Abdullah ARSLAN manevi değerler üzerinde durarak öğrencilerin şiddetten uzak durmaları, tüm bireylere karşı saygılı olmaları ve
sorumluluklarını bilen çevresine karşı duyarlı bireyler olarak yetişmeleri yönünde faydalı bilgilerini paylaşmıştır.

‘‘Değerler Eğitimi’’ kapsamında gerçekleştirilen seminere misafir olarak katılım gösteren Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji
Geliştirme Hizmetleri ve AR-GE Birimi Şube Müdürü Sayın Hüseyin EROL, seminer sonunda eTwinning projelerinin ve bu projelerle hayata
geçirilen çalışmaların öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak değerli görüşlerini paylaştıktan sonra Prof. Dr. Sayın M. Abdullah
ARSLAN’a teşekkürlerini sunmuş ve hediyelerini takdim etmiştir.
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“Geri Dönüşüm 
Muhteşem 

Olacak”
İlimiz Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ

İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri, öğretmenleri Ebru
GÜLER ile birlikte “Geri Dönüşüm Muhteşem
Olacak” adlı eTwinning projesine dahil oldular.
Biri Romanya’dan olmak üzere Türkiye’nin 8
farklı ilinden 11 ortaklı gerçekleştirilen bu
projede çocuklara, atıkların çöp olmadığı bilinci
verilmeye çalışılmıştır.

Okullarına ve sınıflarına geri dönüşüm
kutuları yapan öğrenciler, bilgilendirme pano-
ları hazırlayıp sıfır atık konusunda arkadaşla-
rının dikkatini çekmeyi başardılar. Tekrar de-
ğerlendirilebilen atıkları kullanarak kırtasiye
ürünleri, bayrak ve Atatürk posteri tasarlayan
çocuklar yaratıcılıklarını sergileme imkanı bul-
muşlardır. Birbirinden eğlenceli ve öğretici bir-
çok etkinlik yapan öğrenciler, son etkinliklerini
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nda gerçekleştirmişlerdir. Atık malzemeler-
den kıyafet tasarlayıp bunu defilede sergilemiş
oldular. Bu şekilde geri dönüşüm konusunda
farkındalık yaratmak isteyen öğrenciler, bayra-
mı izlemeye gelen halkın büyük beğenisini
toplamışlardır.
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Mukaddes Muhlis Cüher İlkokulu
‘’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’’

Temalı Satranç, Mangala Turnuvaları ve 
Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları 

İlkokul öğrencileri arasında “23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” temalı
satranç, mangala turnuvaları Okul Müdür V.
Nuray TAŞTAN tarafından düzenlendi ve
yürütüldü. Ara tatilde öğrencilerin zamanlarını
verimli şekilde değerlendirmelerini amaçlayan
Okul Müdür V. tarafından zeka oyunları
finalleri ara tatilde yapıldı. Okul Müdür
Vekilinin düzenlemeyi planladığı geleneksel
çocuk oyunlarından “Dairesel Bayrak Koşusu,
Çemberle İşbirliği, Dağıt Topla, Devir- Diz” oyun
yarışmaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı haftasında yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı haftasında KEMAV Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi Kadriye Ayda ÜNAL aracılığıyla
düzenlenen etkinlikler arasında geleneksel
çocuk oyunları ve robotik kodlama yer aldı.

Satranç ve mangala oyunlarında dereceye
giren öğrencilerin ve çocuk bayramı haftasında
ilkokul öğrencileri arasında yapılan “Geleneksel
Çocuk Oyunları” kategorilerinde derece alan
öğrencilerin madalyaları Gençlik Hizmetleri ve
Spor İlçe Müdürü Ahmet YETİŞİR tarafından
temin edildi.
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Mukaddes Muhlis Cüher İlkokulunda ve Ayşe
Dursun Cüher Anaokulunda Okul Müdür Vekili
Nuray TAŞTAN tarafından verilen “Afet Farkın-
dalık Eğitimi” öğrencilerimiz tarafından oldukça
ilgi gördü. Ayşe Dursun Cüher Anaokulunda
deprem çantasından çıkan oyuncak bebek “Afet
Bebek” çocukları hem bilgilendirdi hem kalıcı
öğrenme sağladı. Öğrencilere yapılan “Afet
Farkındalık Eğitimi” ile tüm aşamalarda - deprem
öncesi, sırası ve sonrası- yapılması ve yapılmaması
gereken davranışlar kazandırıldı ve ardından
tatbikat gerçekleştirildi. Çocukların küçük yaşta
böyle bir farkındalığa sahip olması onların iler-
leyen yaşlarda karşılaşabilecekleri olası tehlikelere
karşı hazırlıklı olmalarını sağladı. Eğitim sonunda
deprem çantasından çıkan yiyecekler öğrencilere
güzel bir sürpriz oldu.

Afet Farkındalık Eğitimi

Mukaddes Muhlis Cüher İlkokulu   ve Ayşe Dursun Cüher Anaokulu 
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Ne güzel de söylemiş şair Namık Kemal...
''Bârika-i hakikat, müsâdeme-i efkârdan doğar.'' Otlukbeli İmam Hatip Ortaokulu hakikatin ışığı fikirlerin çarpışmasından

çıkar sözünü kendilerine düstur edinerek birçok etkinlik planlamıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen münazara yarışmasında
öğrencilerin birbirlerinini fikirlerine saygı duymaları, kendi fikirlerini savunmalarını amaçlanmıştır. Çağımızın hastalığı olan
tahammülsüzlük ve hoşgörüsüzlük problemini ilgili etkinlik ile yok etmek, öğrencilerimize konuşma adabını öğretme
hedeflenmiştir.

Bu çerçevede okulumuzda Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu “Tartışarak Anlaşıyoruz” münazara
etkinliğini 5, 6 ve 7. sınıflarımız ile planlayarak münazara grupları oluşturulmuş, sınıf öğretmenleri münazara gruplarına
rehberlik ederek tez araştırmalarında öğrencilerine destek olmuşlardır. Okul Türkçe öğretmenleri ise münazara tekniği ve
kurallarını anlatarak öğrencilere ön bilgilendirme yapmıştır. Farkındalıkları artan öğrencilerimiz tez ve antitez şeklinde
fikirlerini savunmuşlardır. Böylece öğrenciler eğlenceli geçen münazara sonucunda önemli olanın saygı ve nezaket kuralları
çerçevesinde fikirleri tartışmak olduğunu öğrenmiş. Münazara sonunda katılan tüm öğrencilerimize katılım belgesi verilip
birinci olarak seçilen öğrencilerimizi ise ödüllendirilmiştir.

Otlukbeli İmam Hatip 
Ortaokulunda Bir Dizi 
Etkinlik Gerçekleştirildi. 



İstikbal-i Maarif 2021 Erdem Projesi 
Kapsamında Öğrenci Velilerimize 

Seminer Verildi
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokullarında

öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile millî, manevi, ahlaki,
insani ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla yürütülen "Eğitimde Rehberlik ve
Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2021" programından ilimizden Otlukbeli İmam Hatip Ortaokulu'nun ERDEM 2021
“İstikbal-İ Maarif Projesi” kapsamında Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Alper KAŞKAYA Otlukbeli ilçemizde
velilere yönelik "Çocuk ve Medya" konulu seminer gerçekleştirdi.

Seminer öncesinde proje kapsamında Otlukbeli İmam Hatip Ortaokulu'na kurulan İstikbal-i Maarif Kültür Sanat Atölyesi
gezilerek yapılan faaliyetler hakkında bilgi alınarak sonrasında seminer salonuna geçilmiştir. Seminere Din Öğretimi
Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Fikret AYAZ, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Alper KAŞKAYA,
Otlukbeli İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Süleyman YAVUZ, Erdem projesi İl Koordinatörü AR-GE üyesi Kübra Tuğçe BİNGÖL,
Proje koordinatörü Rukiye GÜL, Proje Yürütücüsü Gamze BÜYÜKTAŞ, Otlukbeli Fatih Ortaokulu Okul Müdürü Canan YILMAZ,
ilçe öğretmenlerimiz ve velilerimiz katılmıştır.
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Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık
Yarışması" nın 3. Bölge Finali Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Mesleki Yarışmalar Doğu Anadolu Koordinatörü Kani AYVAZ'ın
katılımı ile 24.03.2022 tarihinde ilimizin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İlimizin ev sahipliğinde ortaokullar için Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu, liseler için Erzincan İmam Hatip
Lisesinin koordinatörlük yaptığı Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen "Genç
Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın 3. Bölge Finali aralarında ilimizin de yer aldığı, Ağrı, Bayburt, Gümüşhane, Kars, Ardahan,
Erzurum Iğdır, Muş, Bingöl olmak üzere on farklı ilden yarışmacı öğrencilerin katılımıyla Erzincan Müftülüğü Konferans
Salonunda gerçekleştirildi.

“Anadolu İmam Hatip Liseleri Arası Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması”nda Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi
Öğrencisi Adurrahman BATTAL birinci, Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamza GÜLLÜ ikinci, Muş Anadolu
İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Nur ÇELEBİ ise üçüncü oldu.

“İmam Hatip Ortaokullar Arası Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması”nda Ağrı Patnos Şehit Polis Taha Yasin Biçer İmam
Hatip Ortaokulu öğrencisi Habip Efe ÇİL birinci, Erzincan 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Ebu Bekir
TAŞAN ikinci, Erzurum Aliya İzzet Begoviç İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Yasin Eymen KÜÇÜKGÜL üçüncü oldu.

Katılımlarından ve göstermiş oldukları başarıdan ötürü tüm öğrenci ve danışman öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.



YAZAR HAVVA TEKİN İLE ONLİNE 
SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"Candır Kitap Can, Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında
Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi etkinliklere hız
kesmeden devam ediyor. Projemizin bir ayağı olan Online Yazar
Söyleşiler, ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki
öğrencilerimizi yazarlarla online platformda bir araya getiriyor. AR-GE
birimi, aynı zamanda yazarın önceden özel olarak isme imzalı kitabını
öğrencilere ulaştırılmasını sağlıyor. Bu çerçevede Yazar Havva TEKİN
ile 16 Ocak 2022 saat 19:00 Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokul,
Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu ve Kavakyolu Orgeneral
Selahattin Demircioğlu Ortaokulu öğrencileriyle Zoom platformu
üzerinden "Kitaplar ve Onların Serüveni Üzerine" 'adlı söyleşi ile bir
araya gererek keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Söyleşiye Strateji
Geliştirme Hizmetleri ve AR-GE Birimi Şube Müdürü Sayın Hüseyin
EROL, Okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Söyleşi Strateji Geliştirme
Hizmetleri ve AR-GE Birimi Şube Müdürü Sayın Hüseyin EROL açılış
konuşması ile başladı. Daha sonra söyleşi AR-GE birimi öğret-
menlerimizden Kübra Tuğçe BİNGÖL'ün koordinatörlüğünde devam
etmiş olup son kısımda da yazar, öğrencilerin soruları yanıtlanmıştır.
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YAZAR İSMAİL BİLGİN İLE ONLİNE SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
"Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak etkinliklere

tam hızıyla devam ediyor.
Projemizin diğer ayağı olan Online Yazar Söyleşileri ile ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimizi yazarlarla online

platformda bir araya getiriyoruz. Aynı zamanda yazarımızın önceden imzalı kitabını öğrencilerimize ulaştırılmasını sağlıyoruz. Bu çerçevede
Yazar İsmail Bilgin ile 17 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 18.00'de Erzincan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki
Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle zoom platformu üzerinden online söyleşi için bir araya gererek keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Söyleşi
Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi öğretmenlerimizden Kübra Tuğçe BİNGÖL'ün koordinatörlüğünde yazarımızın keyifli sohbetiyle
başladı. Söyleşinin son kısımlarında öğrencilerin sorularını cevapladıktan sonra yazarımız söyleşiyi bitirmiştir.
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YAZAR HACİRE 
BÜKÜM YILMAZ İLE 

ONLİNE SÖYLEŞİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"Candır Kitap Can, Hep Birlikte Okuyor
Erzincan" projesi kapsamında Erzincan İl Millî
Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak
etkinliklere hız kesmeden devam ediyoruz.
Projemizin diğer ayağı olan Online Yazar
Söyleşileri ile ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve
lise kademesindeki öğrencilerimizi yazarlarla
online platformda bir araya getiriyoruz. Aynı
zamanda yazarımızın önceden özel olarak
isme imzalı kitabını öğrencilerimize
ulaştırılmasını sağlıyoruz. Bu çerçevede Yazar
Hacire BÜKÜM YILMAZ ile 7 Mart 2022 saat
19:00 Hezarfen Ahmet Çelebi MTAL, Gül
Celal Toraman MTAL, Mustafa Doğan
Anadolu Lisesi, İliç Şeyda Fırat ÇPAL
öğrencileriyle zoom platformu üzerinden
"Kendi Şiirini Yaşayanlar" 'adlı söyleşi ile bir
araya gelerek keyifli bir sohbet
gerçekleştirildi. Söyleşiye Strateji Geliştirme
Hizmetleri ve AR-GE Birimi Şube Müdürü
Sayın Hüseyin EROL, Okul müdürleri ve
öğrenciler katıldı. Söyleşi Strateji Geliştirme
Hizmetleri ve AR-GE Birimi Şube Müdürü
Sayın Hüseyin EROL açılış konuşması ile
başladı. Daha sonra söyleşi AR-GE birimi
öğretmenlerimizden Kübra Tuğçe BİNGÖL'ün
koordinatörlüğünde devam etmiş olup son
kısımda da yazarımız öğrencilerin soruları
yanıtlanmıştır.
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YAZAR MAVİSEL 
YENER İLE ONLİNE 

SÖYLEŞİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Candır Kitap Can, Hep Birlikte Okuyor
Erzincan" projesi kapsamında Erzincan İl Millî
Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak etkin-
liklere hız kesmeden devam ediyoruz.

Projemizin diğer ayağı olan Online Yazar
Söyleşileri ile ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve
lise kademesindeki öğrencilerimizi yazarlarla
online platformda bir araya getiriyoruz. Aynı
zamanda yazarımızın önceden özel olarak
isme imzalı kitabını öğrencilerimize ulaştırıl-
masını sağlıyoruz.

Bu çerçevede Yazar Mavisel YENER ile
16 Mart 2022 Çarşamba günü saat 19.30’da
Bahçelievler İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu ve
İnönü İlkokulu öğrencileriyle zoom platformu
üzerinden "Kitaplar ve Onların Serüveni Üze-
rine" 'adlı söyleşi ile bir araya gelerek keyifli
bir sohbet gerçekleştirildi. Söyleşiye Strateji
Geliştirme Hizmetleri ve AR-GE Birimi Şube
Müdürü Sayın Hüseyin EROL, Okul müdürleri
ve öğrenciler katıldı. Söyleşi Strateji Geliştir-
me Hizmetleri ve AR-GE Birimi Şube Müdürü
Sayın Hüseyin EROL açılış konuşması ile
başladı. Daha sonra söyleşi AR-GE birimi
öğretmenlerimizden Kübra Tuğçe BİNGÖL'ün
koordinatörlüğünde devam etmiş olup son
kısımda da yazarımız öğrencilerin soruları
yanıtlanmıştır.
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YAZAR İLKNUR BEKTAŞ İLE "MİLLİ MÜCADELENİN CESUR VE 
KAHRAMAN KADINLARI" ADLI SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"Candır Kitap Can, Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak etkinliklere hız
kesmeden devam ediyoruz. Projemizin diğer ayağı olan Online Yazar Söyleşileri ile ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimizi
yazarlarla online platformda bir araya getiriyoruz. Aynı zamanda yazarımızın önceden özel olarak isme imzalı kitabını öğrencilerimize ulaştırılmasını
sağlıyoruz. Bu çerçevede Yazar İlknur BEKTAŞ ile 3 Mart 2022 saat 19.00 Erzincan Fen Lisesi, Erzincan Spor Lisesi, Hacı Ali Akın MTAL ve Tercan
Anadolu Lisesi öğrencileriyle zoom platformu üzerinden "Milli Mücadelenin Cesur ve Kahraman Kadınları" 'adlı söyleşi ile bir araya gererek keyifli bir
sohbet gerçekleştirildi. Söyleşiye Strateji Geliştirme Hizmetleri ve AR-GE Birimi Şube Müdürü Sayın Hüseyin EROL, Okul müdürleri ve öğrenciler
katıldı.Söyleşi, Strateji Geliştirme Hizmetleri ve AR-GE Birimi Şube Müdürü Sayın Hüseyin EROL'un açılış konuşması ile başladı. Daha sonra söyleşi AR-
GE birimi öğretmenlerimizden Kübra Tuğçe BİNGÖL'ün koordinatörlüğünde devam etmiş olup son kısımda da yazarımız öğrencilerin soruları
yanıtlamıştır.
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MALAMANDER, GARGANTİS VE 
SHADOWGHAST SERİSİNİN YAZARI 

THOMAS TAYLOR ERZİNCANLI 
OKURLARLA BULUŞTU

"Candır Kitap Can, Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsa-
mında Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak
etkinliklere yeni bir soluk getiriyoruz. Bu dönem ilk defa gerçekleş-
tirdiğimiz yabancı yazar söyleşisi kapsamında, Malamander, Gargantis
ve Shadowghast serisinin yazarı Thomas TAYLOR'ı, Erzincanlı okurlarla
bir araya getirdik. Söyleşi, Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz GÜN'ün
açılış konuşması ile başladı. Daha sonra söyleşi akışı Thomas
TAYLOR'un kendini tanıtması ve AR-GE birimi öğretmenlerimizden
Kübra Tuğçe BİNGÖL'ün koordinatörlüğünde gönderilen kitaplar ile
ilgili soruları yanıtlaması ile devam etmiş olup, söyleşiye 500 üzeri
katılımcı ile devam edilmiştir.

Davetimizi kabul edip bize zaman ayırdığı için kendisine ve Genç
TİMAŞ Yayınları'na teşekkür ediyoruz.
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22 Mart Dünya Su Günü münasebetiyle Eğitim Yöneticileri
ve Uzmanları Derneği (EYUDER) ile Millî Eğitim Müdürlüğü
arasında yapılan eğitim iş birliği kapsamında "Fırçanı Al Gel
Öğretmenim" boyama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali
Yardımcısı Hüseyin Remzi KONAK, Belediye Başkan Yardımcısı
İkram ÇAMUR, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü
Selçuk AYDIN, Orman İşletme Müdürü Tekin IŞIK, DSİ İl İl Müdürü
Burhan DEREOĞLU, Millî Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin EROL,
Abdulvahap TERECE ve Murat KARAKURT, EYUDER İl Temsilcisi
Ahmet SAĞSÖZ, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler
katıldılar.

"Fırçanı Al Gel Öğretmenim" etkinliğinde öğrenciler ve
öğretmenler su temalı resimler yaptılar. Yapılan etkinlik hakkında
bilgi veren EYUDER İl Temsilcisi Ahmet SAĞSÖZ, etkinlik ile
azalan su kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği
düzenlediklerini belirttiler. 20 okuldan yaklaşık 60 katılımcı ile bu
etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Ahmet SAĞSÖZ sözlerine
şöyle devam etti. "22 Mart Dünya Su” günü münasebetiyle
düzenlediğimiz etkinlikte, azalan su kaynaklarına dikkat çekmek
istedik. Ayrıca su tüketiminde tasarrufun önemine bir kez daha
vurgu yaptık." dedi.

Etkinliğe katılarak boyama çalışması yapan vali yardımcısı
Hüseyin Remzi KONAK ise yaptığı açıklamada 22 Mart Dünya Su
günü etkinliğini düzenleyen Millî Eğitim Müdürlüğüne ve EYUDER
yöneticilerine teşekkür etti.
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Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, kullanılmayan sıralar, limon kasaları, lastikler, kablo makaraları
gibi malzemeleri geri dönüştürerek "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurdular. Öğrencilerde geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Sıfır
Atık projesi çerçevesinde farklı bir kütüphane oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde
yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, kullanılmayan paneller, tahta sıralar, aynalar, variller, lastikler, bilgisayar parçaları, kablo
makaraları dönüştürülerek masa, kitaplık, sandalye, askılık, kalemlik, kitap okuma setleri üretildi.

Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ahmet SAĞSÖZ, öğrencilerde geri dönüşüm kültürünü oluşturmak amacıyla böyle bir
çalışma yaptıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti. "Atıl durumdaki malzemelerden sandalye, limon kasalarından kütüphane dolabı,
araba tekerinden masa oturak, kullanılmayan perdeleri ve atıl durumda olan diğer malzemeleri değerlendirerek öğrencilerimizin aktif
olarak kullanabilecekleri geri dönüşüm kütüphanesi oluşturduk. Böylece kullanılmayan malzemelerden de güzel çalışmalar yapılabileceğini
görmüş olduk. Ayrıca öğrencilerimizin de bu kütüphaneyi severek kullandıklarını görmemiz bizleri mutlu etti. İlerisi için okulumuzun her
katına sıfır atık kütüphanesi yapmayı planladık. Çalışmalara başladık. Bu konuda velilerimize ve öğretmenlerimize desteklerinden dolayı
teşekkür ederiz."

SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİ
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Demirkent TOKİ Ortaokulu bünyesinde bulunan anasınıflarında aile katılımını amaçlayan “Siz Siz Olmaz” projesi uygulanmaya
başlandı. Çocukların gelişimini desteklemek ve öğrenim sürecinde okul ile ev arasındaki koordinasyonu sağlayarak çocukların
gelişimlerinde ve eğitimlerinde birlikte hareket etmeyi amaçlayan proje hakkında bilgi veren proje yöneticisi Demirkent TOKİ
Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nüket YALÇINKAYA, öğrencilerimizin gelişimini desteklemek için merkezde çocuğun yer aldığı bir
öğrenme süreci oluşturarak kapsamlı bir öğrenim süreci planlamak, okul ile ev arasındaki koordinasyonu sağlayarak çocukların
gelişimlerinde ve eğitimlerinde birlikte hareket etmeyi planladıklarını söyledi.

YALÇINKAYA sözlerine şöyle devam etti. “Çocuk tek başına düşünülemez. Ailesiyle bir bütündür. Aile katılımı; çocuğun gelişimi,
öğrenmesi ve başarısı için vazgeçilmez bir güçtür. Eğitim öğretim yaşantısının etkili ve etkin hale getirilmesi için ailelerin eğitim
öğretim sürecine katılmaları çok önemlidir. Eğitim ve öğretim aile okul ve çevre işbirliğinde mümkündür. Araştırmalar okul aile
işbirliği programına erken başlanılmasının çocukların davranış ve başarısını olumlu etkilediğini göstermektedir. Ailelerin eğitime
katılmaları okul öncesi eğitim hakkında görüş sahibi olmaları ve çalışmaların evde pekiştirilmesini destekleme ve böylece eğitimde
devamlılığın sağlanması için gereklidir. Bu kapsamda velilerimiz gerek okula gelerek, gerekse kendi işyerlerinde öğrencilerimizle
birlikte olmaktadırlar. Yapılan etkinliklere öğrenciler katılım sağlayarak yaparak yaşayarak öğrenme imkanına kavuşmaktadırlar.



TERCAN HAKKINDA KISA KISA
Erzincan'a 88 km uzaklıkta, 1592 km² yüzölçümlü Tercan ilçesinin nüfusu 2014 yılı nüfus sayımına göre 17.771' dir. Eski bir

tarihi olan ilçe, Urartular ve Asurlular'ın etki alanı içinde kalmıştır. Tercan, daha sonraları sırasıyla Medler'in, Persler’in, İskender
İmparatorluğu'nun, Araks Devleti'nin ve Roma İmparatorluğu'nun egemenliğine girdi. Malazgirt Savaşı'nı izleyen dönemlerde,
Mengücek Beyliği'nin yönettiği yöre, sonraları Eretna Beyliği'ne bağlandı. Timur'un saldırılarına da uğrayan Tercan, uzun bir süre
Akkoyunlular'ın yönetiminde kaldı. Otlukbeli Savaşı'ndan(1473) sonra Osmanlı İmparatorluğu'na katıldıysa da, Akkoyunlular
Tercan'ı, bir süre için geri aldılar. Tercan, Kanuni Sultan Süleyman zamanında kesin olarak Osmanlı egemenliğine girdi.

TERCAN’I GEZİYORUZ…
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MAMA HATUN KÜLLİYESİ
Kümbet, kervansaray, hamam ve ca-

miden oluşan külliye, Erzurum ve çevre-
sinde hüküm süren Saltuklu Beyliği’nin
başına 587’de (1191) geçen II. İzzeddin
Saltuk’un kızı Mama Hatun tarafından
Erzurum-Erzincan kervan yolu üzerinde
Tercan’da (eski adı Mamahatun) yaptırıl-
mıştır.

Erzincan'ın Tercan ilçesindeki Mama
Hatun Külliyesi, Vakıflar Genel Müdür-
lüğü tarafından taşlarındaki erime nede-
niyle yapılan restorasyon büyük oranda
tamamlandı. Tarihe tanıklık eden külliye,
restorasyon ve çevre düzenlenmesi bitin-
ce tekrar ziyarete açılacak.

MAMA HATUN KERVANSARAYI
Yapım kitabesi bulunmayan kervansarayın 13. yüzyılda yapıldığı tahmin

edilmektedir.
T. Erdoğan Şahin; A. Tevhid ve Ravendi'yi kaynak göstererek yapının 13.

yüzyılda inşa edildiği görüşündedir. Türbenin 30 metre doğusundadır. Onarımlar
nedeniyle özgün biçimini yitirmiştir. Yakın bir geçmişte çevre düzenlemesi ile
birlikte restorasyonu yapılmıştır. Ana hatlarıyla Osmanlı kent hanları planındadır.
Sarımsı renkte, düzgün kesme kireç taşı ile inşa edilmiştir. Çevre duvarı konik
çatılı 16 silindirik yarım kuleyle desteklenmiştir. Doğuda sivri kemerli taçkapı
vardır. Girişin sağ ve solunda dikdörtgen planlı mekânlar sıralanır. Ortada üstü
açık avlu, kuzey ve güneyinde yük hayvanları için uzun ahırlar ve bir dizi hücre
bulunmaktadır. Planı ve mimari özellikleriyle 12. yüzyıl sonunda yapıldığı
sanılmaktadır. Kervansarayın kuzeydoğu köşesinde yer alan Mama Hatun
Hamamı, kitabesi olmamakla birlikte kervansarayla aynı zamanda yapıldığı
sanılmaktadır. Orijinal özelliklerini oldukça yitirmiştir. Külliye içerisinde bulunan
ve Evliya Çelebi'nin sözünü ettiği mescit, I. Dünya Savaşı'nda yıkılmış, daha sonra
yerine bir cami inşa edilmiştir.
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MAMA HATUN TÜRBESİ
Saltuklu dönemine ait olan türbe, 12. yy

sonu ya da 13. yy başında öldüğü tahmin
edilen Saltuklu Erzurum sahibesi Mama Hatun
için yaptırılmıştır. Mimarı Ahlatlı Ebul-nema
bin Mufad-dalü`l-Ahval`dır. Türbe, dairesel
planlı mimari özelliği ile Anadolu türbe
mimarisi içindeki tek özgün eser olarak dikkat
çeker.

Türbe kapısı üzerinde bulunan 5 kitabenin
dördünde kurandan alınan ayet, Hazreti
Muhammed ile 4 Halifenin adları, birinde ise
mimarın adı yazılıdır. Ortadaki sivri külahlı
kümbet, kimi aynlıkları dışında, genel çizgile-
riyle Ahlat kümbetlerini andırmaktadır. Sarımsı
kesme kireç taşından inşa edilen yapı, iki
bölümden oluşur.
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Ortadaki kümbet ve çevresinde 2.50 metre kalınlığında dairesel duvarla çevrilmiştir. Çevre duvar, içten 11 nişlidir. Bu
nişlere Mama Hatun`un yakınlarının sandukaları yerleştirilmiştir. T.Erdoğan Şahin`e göre, Evliya Çelebi`nin gördüğü orijinal
süslemeli mermer sandukanın yerine, günümüzde geç dönemlere ait sembolik bir sanduka bulunmaktadır. Ortada
yükselen kümbet iki katlıdır. Dıştan 8 dışbükey dilimler, köşelerde ince uzun sütuncelerle son bulmaktadır. 8 köşeli kaide
üstünde yükselen kümbetin altında çapraz tonozlu mezar odası vardır. Üst kattaki mescide 7 basamakla çıkılmaktadır.
Taçkapı mukarnas dolgu, geometrik motifler, çok dilimli rozetler ve dörtlü düğümlerle bezenmiştir. Bordürlü dikdörtgen niş
içindeki mazgal pencereler üzüm salkımı, palmet ve rumi süslemelidir.

MAMAHATUN HAMAMI VE MESCİDİ
Kervansarayın kuzeydoğu köşesinde yer alan Mama Hatun Hamamı,

kitabesi olmamakla birlikte kervansarayla aynı zamanda yapıldığı sanılmaktadır.
Orijinal özelliklerini oldukça yitirmiştir.

Külliye içerisinde bulunan ve Evliya Çelebi'nin sözünü ettiği mescit, I. Dünya
Savaşı'nda yıkılmış, daha sonra yerine bir cami inşa edilmiştir.



KÖTÜR KÖPRÜSÜ
Tercan-Erzincan güzergâhındaki Akyurt

Köyü sınırları içinde ve Karasu Irmağı üzerinde
yer alan köprü, hâlihazırda kuzey-doğu güney-
batı yönünde uzanan bir kalıntıdan ibarettir.
Mevcut izlere göre, takriben 180 metre
uzunluğunda olduğu anlaşılan köprüden,
geriye, kuzey-doğu ve güney-batı kanatla-
rındaki rıhtım-yolları kalabilmiş; ırmağı aşan
gözler ve kemer ayakları bütünüyle ortadan
kalkmıştır. Bugün düşey dikdörgen prizmal
kütleler halinde mevcut ayak dizilerinin, eski
köprüye ait olmadığı ve 20. yüzyılda inşa
edildikleri rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Yeni
yol yapıldıktan sonra, eski köprü ayakları da
kendi kaderine terkedilmiştir.

Köprünün inşa kitâbesi yoktur; özellikle,
kuzey-batı kanadında ve nisbeten özgün kala-
bilmiş rıhtım-yol üzerindeki düzgün kesme taş
işçiliğine bakılırsa, Selçuklu çağında ve 13.
yüzyılda inşa edilmiş olması muhtemeldir.
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ABRENK KİLİSESİ
Üçpınar köyü yakınların-

daki Vank dağının güneydoğu-
sunda, çukurca bir alan içeri-
sindedir. Giriş kapısının üze-
rinde 1854 tarihi yazılıdır.
Kilise ile birlikte bir şapel ve
iki adet dikili taş bulunmak-
tadır. Bu taşlar, mimarisi ve
bezemesiyle dikkat çekici
olup, 12. yüzyıldan sonra Sel-
çuklu Beyi Nasurettin döne-
miyle tarihleşen kitabeleri ta-
şırlar.



PEKERİÇ KALESİ (ÇADIRKAYA)
İlçenin Çadırkaya beldesinde bulun-

maktadır. Yaklaşık 100 metre yüksek-
liğinde doğal kayadan oluşmaktadır. Kaya-
ya oyulmuş odalar, merdivenler, sarnıçlar
bulunmaktadır. Surlardan günümüze çok
azı gelebilmiştir. Kalıntılar buranın çok eski
bir yerleşim alanı olduğunu göstermek-
tedir.
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KEFRENCİ TAPINAĞI
İlçenin Oğulveren köyündedir.

Bezemeleri önem taşımaktadır. Yapı,
Pers özelliğine sahiptir.

OKLU BABA
İlçeye 20 km uzaklıkta, Çadırkaya beldesinde bir tepe üzerinde bulunan mezarlık, savaşta ok ile şehit düşen bir

ermişe ait olduğu rivayet edilir.

AĞ BABA
İlçeye 15 km uzaklıkta Akyurt köyünde, ağaçlık ve sulak bir mesire yeridir. Yöre halkı tarafından kutsal sayılan bu

yer, ziyaret edilmekte ve kurban kesilmektedir.




