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Eğitim, ülkemizin en önemli meselelerinden biri olması itibarıyla bizler, bu 
en önemli meselenin eğitim camiası neferleri olarak, çalışkanlık ve gayret 
kavramlarından bir an olsun taviz vermeden çalışmak, üretmek ve her gün dün 
yaptığımızın daha iyisini yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun içindir ki 
öğrencilerimizin geleceği ve eğitim felsefemizin uygulanabilirliği uğruna, yepyeni 
projeler ve etkinlikler ortaya çıkarmak adına daima zinde kalmalı ve işimizi 
severek yapmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Buradan hareketle 81 Çalıkuşu e-
dergi ile bu gayret ve çalışmalarımızın ortaya çıkarılmasına vesile olan 
Bakanlığımıza öncelikle şükranlarımı sunuyorum. 

 
Teknolojinin ve özellikle eğitim-öğretimde teknoloji kullanımının her geçen 

gün daha önemli hâle geldiği günümüz dünyasında, artık yapılan çalışmaların 
birçoğu dijital ortamda sergilenebilmektedir. Bu fırsat, yapılan çalışmaların 
yaygınlaştırılmasını kolaylaştırırken aynı zamanda kâğıt ve mürekkep israfının da 
önüne geçmekte ve sanal ortamda yapılan çalışmalar bu yönüyle dünyamızın 
geleceği için de önem arz etmektedir. Öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın 
teknolojinin faydalarından yararlanmaları, teknolojiyi öğrenme ve yararlı 
içerikler yönünde kullanmaları hiç şüphesiz eğitim anlayışımız açısından son 
derece mühimdir. Buradan hareketle dergi hazırlıklarımızın sanal ortamda 
yapılmasını ve eğitim namına yapılan çalışmaların yaygınlaştırılmasının bu denli 
önemsenmesini öğrencilerimizin ve milletimizin geleceği adına kıymetli 
bulduğumu belirtmek istiyorum. 

 
“81 Çalıkuşu Erzincan” e-dergimiz, özü itibarıyla ilimizde gerçekleşen çok 

sayıda kıymetli bilgilendirme, etkinlik ve projeleri içermektedir. Yapılan bu 
çalışmaların tamamında Erzincan’ın eğitim kalitesini yükseltmek ve Erzincan’ı bir 
eğitim şehri hâline getirmek hedeflenmiştir. Ülkemizde “Eğitimin ODAK Noktası” 
olma yolunda emin adımlarla ilerleyen şehrimiz için, e-dergimizin bu sayısının 
olduğu gibi ilerleyen sayılarının da dopdolu olacağının verdiği şevk ile 
çalışmalarımızı çok daha heyecan içerisinde gerçekleştireceğiz. 

 
81 Çalıkuşu’ndan biri olarak Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, ülkemiz-

de eğitimin mihenk taşlarından biri olmayı hedeflerken bu doğrultuda yaptığımız 
çalışmalar e-dergimizde yayınlanmış bulunmaktadır. Dergimizin hazırlanmasında 
emeği geçen Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü personelimize teşekkür ederken, 
e-dergimizin eğitim camiamız adına hayırlı olmasını diliyorum. 
  

ön  

Aziz GÜN 
İl Millî Eğitim Müdürü 

söz 
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İlimizden merkeze bağlı Hacı Ali Akın METAL’den 2, Fatih METAL’den 2 proje olmak üzere TÜRK Patent Kurumuna 4 
faydalı model başvurusu yapılmıştı. Başvurular arasından 1 faydalı model başvurumuz tescillendi. 

Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Faydalı Model Başvurusu Tescillendi. 
İlimiz merkeze bağlı Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Hatice VAROL ve Tuğba UĞUŞ adlı 

öğrencinin, El Sanatları Teknolojisi alanında hazırlamış olduğu "Ağız Kısmı Şeffaf Tek Kullanımlık Maske" adlı Faydalı Model 
başvurusu Türk Patent Kurumunca kabul edilmiş ve ilgili patent tescillenmiştir.  

 İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Aziz GÜN, 25.10.2021 Pazartesi günü saat 15.00'te Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Okul Müdürü Sancak ASLAN, ilgili faydalı model başvurusu yapan El Sanatları Teknolojisi öğretmeni Hatice VAROL ve 
Tuğba UĞUŞ adlı öğrenciyi makamında kabul etti. İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Aziz GÜN, "MEB ile Türk Patent Kurumu 
arasında yapılan protokole istinaden ilimizden birçok faydalı model başvurusu yapıldı. Bu başvuruların ilk ürününü aldık. 
İnşallah bu sayıyı arttıracağız. Benzer başarıları protokol kapsamındaki BİLSEM ve Fen Liselerinden de alacağımızı umut 
ediyorum." dedi. İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Aziz GÜN,  başvurusu tescillenen danışman öğretmen ve öğrenciyi tebrik 
ederek başarıların devamını diledi.  

 MEB, 2021 yılı için koyduğu 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alma hedefine 9 ayda ulaştı. Bu yılın 9 
ayında yapılan 3 bin 249 ürün tescil başvurusunun 1157'sinin onayı alındı. Mesleki eğitim okul ve kurumları, BİLSEM'ler ve 
Fen liselerinin 2021'in dokuz ayında yaptığı 3 bin 249 ürün tescil başvurusunun 1157'sinin onayı alınmış, diğer başvuruların 
büyük kısmı da değerlendirme aşamasındadır.  

PATENTLE ERZİNCAN 
2021 yılında ilk kez lise öğrencilerine yönelik olarak, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 
düzenlenen ve başvuruların 28 Şubat 2021 tarihinde tamamlanan Patentle Türkiye –                
I. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışmasına ilimizden 4 başvuru yapılmıştır.   
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27.11.2020 tarihinde Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge 
birimince planlanan ve 17337776 sayılı Erzincan Valiliği oluru ile 
faaliyete başlayan Erzincan Akademi kurulduğu 1. yıl çevrimiçi 
ortamda 22 eğitim semineri düzenlenmiştir. Bu seminerler 2020 
Mart ayından beri görülen Covid-19 salgınından ötürü 1. yıl yapılan 
tüm eğitim seminerleri çevrim içi ortamda yapılmıştır. 3 Veli 
Akademisi, 19 Öğretmen ve Yönetici Akademisine yönelik toplamda 
22 adet eğitim semineri gerçekleşmiştir.  

Erzincan Akademi İkinci Yılında Eğitim Seminerlerine Devam 
Ediyor… 

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi Koordinatör-
lüğünde planlanan ve Erzincan Öğretmen Akademisi ile Türkiye 
Zeka Vakfı işbirliğinde hazırlanan "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyun-
ları Şampiyonası"  konulu bilgilendirme semineri 14 Ekim 2021 
Perşembe günü saat 19.00'da  çevrim içi ortamda gerçekleşmiştir.  

Türkiye Zeka Vakfı Eğitmenlerinden Yasemin SİPAHİ'nin konuş-
macı olduğu seminere ilimizdeki ilkokul, ortaokul, lise türlerinden 
öğretmen ve öğrenciler katılım sağlamıştır. Moderatörlüğünü Ar-Ge 
biriminden Adnan E. FIRAT'ın yaptığı seminere, İl MEM Şube Mü-
dürlerinden Hüseyin EROL, okul idarecileri, öğretmenler ve ilkokul, 
ortaokul, lise düzeyinde toplamda 112 öğrenci katılmıştır. Semi-
nerde, okullararası zeka oyunları yarışmalarına başvuruların nasıl 
yapılacağı,  yarışma süreci, yarışma içeriği, soru çeşitleri konusunda 
bilgi verildi.  

2021-2022 Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası 
başvuruları çağrıya çıkılmış olup  4 Ekim 2021 - 18 Şubat 2022 
tarihleri arasında https://www.tzv.org.tr/ adresinden ilgili okullar 
başvuru yapabilecekler. 
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Erzincan Akademi ile Dr. Tunç Erdal AKDUR Tarafından 
"STEM Eğitimi Proje Hazırlama" Konulu Eğitim Semineri 
Verildi. 

Erzincan Akademi ile Dr. Tunç Erdal AKDUR tarafından 
"STEM Eğitimi Proje Hazırlama" Konulu Eğitim Semineri 
Verildi.  

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi 
Koordinatörlüğünde planlanan ve Erzincan Öğretmen 
Akademisi kapsamında; 26 Ekim 2021 Salı günü saat 
20.00'de Scientex Türkiye Proje Koordinatörü Tunç Erdal 
Akdur tarafından "STEM Eğitimi Proje Hazırlama"  konulu 
Zoom üzerinden öğretmen eğitim semineri düzenlenmiştir.  

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube 
Müdürü Sayın Hüseyin Erol'un da katılım sağladığı 
toplantının moderatörlüğünü Ar-Ge biriminden Adnan 
Erhayat Fırat yapmıştır. Yaklaşık 1,5 saat süren eğitim 
seminerine, ilimizdeki merkeze bağlı tüm ilkokul, ortaokul, 
lise kademlerinde görev yapan idareci ve öğretmenlerden 
156 kişi katılım sağlamıştır. STEM proje eğitimi, Scientix 
projelerinin kapsamı ve Türkiye gönül elçiliği gibi konularda 
bilgilendirmelerin yapıldığı eğitim seminerine ilimiz Yunus 
Emre Ortaokulunda Matematik Öğretmeni olarak görev 
yapan ve Scientix Erzincan Gönül Elçisi olan Özlem Çelikkol 
da bir STEM etkinlik sunumu ile programa katkı sağlamıştır.  

Programda, proje koordinatörlüğünü Dr. Tunç Erdal 
Akdur'un yaptığı ve Özlem Çelikkol'un da bölüm yazarı 
olarak yer aldığı MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğünce 2021 Eylül ayında yayımlanan "Okul 
Öncesinden Ortaöğretime Farklı Disiplinlerde STEM Eğitim 
Uygulamları" isimli kitabın da tanıtımı yapılmıştır. 
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Erzincan Akademisi Kapsamında Sayın Dr. Ayhan Özkan Tarafından Eğitim Semineri Düzenlendi. 
Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi Koordinatörlüğünde planlanan ve Erzincan Yönetici Akademisi kapsamında 

20 Ekim 2021 Çarşamba günü, saat 10.00'da Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda,  Kamu ve Eğitim Yönetimi uzmanı Sayın 
Dr. Ayhan ÖZKAN tarafından "Vizyonerlik Liderlik ve Duygusal Zeka"  konulu yönetici eğitim semineri düzenlendi. 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme birimi Şube Müdürü Hüseyin Erol'un da bulunduğu ilgili yönetici seminerine 
ilimizden merkeze bağlı 68 okul müdür yardımcısı katılım sağlamıştır.  

Eğitimde liderlik vasfı, duygusal zekanın önemi ve yeri, zeka çeşitleri vb. konularında bilgilendirme yapılan toplantı 1 saat 
sürmüştür.  

Toplantı sonunda İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin Erol, 19-20 Ekim 2021 tarihlerinde ilimize misafir olup 
okul yöneticilerine yapmış olduğu eğitim seminerlerinden ötürü teşekkür ederek Ankara Vali Yardımcısı Sayın Dr. Ayhan 
Özkan'a hediye takdim etti. Eğitim semineri karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona ermiştir.  
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Erzincan Öğretmen Akademisi ile Öğretmenlerimize "Duygu Odaklı Psikoterapi" Konulu Eğitim Semineri Verildi. 
Erzincan Öğretmen Akademisi ile Öğretmenlerimize "Duygu Odaklı Psikoterapi" konulu Eğitim Semineri  Yapıldı. 
Erzincan Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından koordine edilen ve Erzincan Öğretmen Akademisi kapsamında 

hazırlanan "Duygu Odaklı Psikoterapi" konulu eğitim seminerinin 1. ünü, bugün itibariyle başlamıştır. 
İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Aziz GÜN'ün de açılışını gerçekleştirdiği eğitim seminerine, Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Şube 

Müdürü Hüseyin EROL, Özel Öğretim Şube Müdürü Abdullah ŞAHİN, Erzincan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gökmen 
GÜLER, Erzincan Akademi il koordinatörü Ar-Ge üyesi Adnan E. FIRAT katılım sağlamıştır.  

Uzman Klinik Psikolog ve Psikoterapist Bülent SARIKAYA tarafından, Erzincan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi konferans salo-
nunda gerçekleşen, Aile Dizimi ve Psikodrama çalışması eğitim seminerine, isteğe bağlı olarak kayıt yaptıran ve 1. grupta yer alan 26 
öğretmen ile ilgili çalışma yüz yüze  gerçekleşmiştir. 9, 10, 11 Kasım tarihlerinde, saat 09.00-16.00 arasında, 3 gün boyunca 3 farklı 
gruba yönelik planlanan psikoterapiye ilimiz merkeze bağlı okullardan toplam 84 öğretmen katılım sağlaya-
cak.                                                                                                                                                   

İlgili terapi, her gruba 1 gün boyunca 2 seans şeklinde gerçekleşecektir. Duygu odaklı psikoterapi yöntemlerinden empatik 
dinleme becerisi kapsamında öğretmenlerimizin kendilerini, öğrenci ve velilerinin duygularını fark etmeleri sağlanacak. Bu terapi ile 
öğretmenlerimizin yaparak-yaşayarak ilgili konuda beceriler kazanmaları, daha kaliteli bir iletişim sürecinden geçmeleri amaçlan-
mıştır. Duygu odaklı psikoterapi seminerine katılım sağlayan İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Aziz GÜN, ilgili eğitim semineri için, "Duygu 
odaklı psikoterapi ile öğretmenlerimiz duygularını fark edecek, duygularını yaşayacak, deneyimleyecek, düzenleyecek ve belki 
duygularını değiştirecekler. Daha kaliteli bir eğitim için daha iyi bir iletişimin olmasına inanıyoruz. Bu münasebetle katılım sağlayan 
tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor ve bu tarz çalışmaların devamını diliyoruz." dedi.  
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Müdürlüğümüz Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Birimince planlaması 
yapılan ve Öğretmen Gelişim Atölyeleri Projesi kapsamında çalışmalarını yürüten 

Erzincan İl MEM Öğretmen Tiyatro Topluluğu, 24 Kasım Öğretmenler günü 
münasebeti ile 27 Kasım Cumartesi günü saat 18.00 da OTOGARGARA isimli 

tiyatro oyununu Erzincan Belediyesi Kültür Müdürlüğü Tiyatro salonunda 
sergilediler. Sergilenen oyun büyük bir ilgi gördü. Yeni tiyatro oyunu için 

çalışmalara hız kazandıran Erzincan İl MEM Öğretmen Tiyatro Topluluğu 2022 yılı 
Ocak ayında tekrar izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor.. 
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İl MEM Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Birimince planlanan Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerince 24 Kasım 
Öğretmenler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen konsere, İl düzeyinde İl MEM Kurum Amirleri ile Müdürlüğümüze bağlı 
kurumlarda görev yapan öğretmen ve veli düzeyinden büyük bir katılım sağlanmıştır.  30 Kasım 2021 saat 19.00’da Erzincan 
Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilen konser, Türk Halk Müziği ve Türk Pop Müziği kataloğunda yer alan güzide eserlerin 
sunumu ile ica edildi.  Program sonunda günün anlam ve önemine istinaden konuşan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Aziz 
GÜN, “İlgili konsere katılım sağlayan Erzincan halkına, konserde emeği geçen başta öğretmenlerimize teşekkür ediyor, bu 
münasebetle tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kalbi duygularımla tekrardan kutluyorum.” dedi.  



Özel yetenekli öğrencilerin akranlarından farklı olarak değişik 
ve geniş ilgi alanlarına sahip oldukları, gelişmiş öğrenme ve 
merak duygularının olduğu, ilgilerini çeken konularda üst 
düzey dikkat, problem çözme becerisi ve muhakeme yetenek-
lerini ortaya koydukları alan uzmanları tarafından belirtilmek-
tedir. Zihinsel, sosyal, duygusal ve kişilik özellikleri bakımından 
akranlarına göre daha üst düzeyde performans gösterdikleri 
uzmanlarca uygulanan testlerle ortaya konan bu öğrencilerin 
eğitim ihtiyaçlarının uygun düzeyde karşılanması var olan zekâ 
ve yetenek kapasitelerini en üst düzeyde gerçekleştirebil-
meleri için son derece önemli görülmektedir. Ayrıca 21.yy 
becerilerine sahip bireyler olarak yetişip, ülkenin üretim ve 
gelişimine katkı sunabilmeleri için bu öğrencilerin var olan 
kapasitelerini ortaya çıkaracak etkinlik ve uygulamalar öğren-
cileri için son derece önemlidir. Öğrencilerin ilgi alanlarına 
hitap eden, güncel konularda fikir sahibi olmalarını sağlaya-
cak, alanında uzman kişilerce yapılacak söyleşi ve atölye 
çalışmalarıyla merkezimizde destek eğitimi alan özel yetenekli 
öğrencilerin zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimleri en üst 
düzeyde sağlanmış olacaktır. Bu nedenle 2019 yılından bu 
yana Erzincan Bilsem tarafından "ERZİNCAN BİLSEM KARİYER 
GÜNLERİ" projesi yürütülmektedir. 

Proje kapsamında Erzincan Bilim ve Sanat Merkezine devam 
eden öğrencilere alanında uzman kişilerce yapılacak seminer, 
eğitim ve atölye çalışmaları ile değişik alanlarda bilgi ve 
farkındalık kazandırması amaçlanmaktadır. 
 
2021-2022 eğitim öğretim yılı için "ERZİNCAN BİLSEM 
KARİYER GÜNLERİ" nin ana teması 21.yy becerileri olarak 
belirlenmiştir. Proje kapsamında Ekim 2021 konuğu türk halk 
müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü Erdal ERZİNCAN olarak 
belirlenmiştir. Üzüntü, sevinç ve yas gibi birçok duyguyu, 
yaşanmışlığı içerisinde bulunduran halk müziğinde ozanlık 
geleneği önemli bir yer tutmaktadır. Yurdumuzun her 
bölgesinde görülen ozanlık geleneği şehrimizde de asırlar 
boyu devamlılığını sürdürmüştür. Davut Sulari, Daimi, Ali 
Ekber Çiçek gibi büyük ozanlara ev sahipliği yapmış olması 
halk müziği açısından Erzincan'ın önemli bir konumda 
olduğunu göstermektedir. Bu fikirden yola çıkılarak Halk 
Müziği sanatçısı ve Bağlama Virtüözü Erdal ERZİNCAN ile 
"Türk Halk Müziğinde Erzincan'ın Önemi" adlı söyleşi 
gerçekleştirilmiş, özel yetenekli BİLSEM öğrencilerinin 
sanatçının bu konudaki bilgi ve birikiminden faydalanması 
sağlanmıştır. 

Erzincan BİLSEM Kariyer Günleri Kapsamında 
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1971 doğumlu sanatçı 1985 yılında Arif 
Sağ müzik kursunda ilk eğitimini almış, 
1989 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet 
Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümüne 
girdi. Öğrenim sürecinde "Tezenesiz 
bağlama tekniği (şelpe)" ile ilgili 
araştırmalar yapmış, "Parmak vurma 
tekniğinin bağlamadaki uygulanışı ve 
notasyonu" konulu tez yazmıştır. 1994 
yılında "Töre" adlı ilk albümünü çıkarmış, 
1996 yılında Köln'de Cumhurbaşkanı 
Roman Herzog'un desteğiyle Arif SAĞ ve 
Erol PARLAK ile birlikte; Betin Güneş 
yönetimindeki Köln Filarmoni 
Orkestrasıyla bir konser vermiştir. Bu 
konserin repertuvarı da "Concerto for 
Baglama" adı altında bir albüm olarak 
piyasaya çıkmıştır. 2004 yılında birçok 
Anadolu ve klasik batı müziği eserini 
Ambassade Senfoni Orkestrası'yla birlikte 
çalmış, İranlı Kemança sanatçısı Kayhan 
Kalhor'la birlikte konserler vermiş ve The 
Wind adlı enstrümantal bir albüm 
hazırlamıştır. Yirmi yılı aşkın bir süredir, 
kendi adını taşıyan müzik kursunda bilgi 
ve birikimlerini öğrencileriyle paylaşmaya 
devam eden sanatçı öğrencilerinden 
oluşan 25 kişilik "Erdal Erzincan Bağlama 
Orkestrası" ile yurtiçi ve yurtdışında çeşitli 
konserler vermiş, 2013 yılında ise Erdal 
Erzincan Bağlama Orkestrası adlı bir 
albüm yayımlamıştır.2009 yılında Arif Sağ 
ile birlikte hazırladığı 2 ciltlik "Bağlama 
Metodu", 2019 yılında ise kendi 
bestelerinden oluşan "Bağlama İçin 
Besteler" adlı kitabı yayımlanmıştır 
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Anadolu Bilgeleri Araştırma Derneği (ABAD) tarafından, irfanî değerlerin özünde bulunan iyilik, 
yardımlaşma ve sevgi temasını vurgulayan nitelikli hikâyelerin, edebiyatımıza kazandırılması amacıyla; 
ilköğretim ve ortaöğretim olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen Yunus Emre Hikâye Yarışması, 
jüri üyelerinin oy birliğiyle aldığı karar ile neticelendirilmiştir. Bu kararda en önemli kıstas, hikâye 
yazarının kendi sesini yansıtma becerisi olmuştur. Yapılan değerlendirmelerde, hikâyelerin özgün 
anlatımı, kurgularındaki bütünlük ve yalınlık ile yaş gruplarına göre konuların ifade ediliş biçimleri göz 
önünde tutulmuştur. Bu misyonda yapılan Yunus Emre Hikaye yarışmasının ortaöğretim kategorisinde 
Erzincan Fen Lisesi Öğrencimiz Deniz KURT ikinci olup ABAD Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe 
Figen TAN tarafından tablet ile ödüllendirilmiştir. 
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“Erzincan Doğru Tercih 
Başarılı Gelecek Eğitim 
Çalıştayı” Yapıldı 

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nce organize edilen "Doğru Tercih Başarılı 
Gelecek Eğitim Çalıştayı" Yazar Alev ALATLI Hanımefendi’nin de çevrimiçi 
katıldığı açılış programı ile, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz Gün, 
konuşmasına, çalıştayın, ülkemiz ve şehriniz için hayırlara vesile olması 
temennisi ile başladı. Pandemi döneminde tüm insanların, tercih 
etmeyecekleri bir yaşam sürmeye başladığını ve tercihlerimizin, zamana ve 
şartlara göre değişkenlik gösterdiğini idrak ettiğimizi belirtti. Çocukların, 
beşikten mezara kadar devam edecek olan eğitim faaliyetlerine, her şeye 
rağmen devam edildiğini belirten Gün, velilerin, çocuklarının mutlu ve rahat 
bir yaşam sürmesini istediklerini ve bunun sadece akademik başarı veya sınav 
sonucuna bağlanmaması gerektiğini söyledi. 
“Erzincan Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayı” 23-24 Ekim 2021 
tarihlerinde Erzincan’da başarıyla gerçekleştirildi. Onlarca eğitimcimizin katılım 
sağladığı çalıştayımızda lise ve ortaokul seviyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda 
ayrı ayrı konular belirlendi. Lise düzeyinde; “Salgın Sürecinde Uzaktan ve Yüz 
Yüze Eğitimde Rehberlik Faaliyetleri, Liselerde Alan Dal Seçimleri, Akademik 
Başarının Artırılması, Salgın Süreci ve Sonrasında Okula Uyum ve Okul 
Kültürünün Gelişmesi, Eğitimde Sosyal, Kültürel, Sportif ve Sanatsal 
Faaliyetler” konuları ele alınırken ortaokul seviyesinde ise “Salgın Süreci ve 
Sonrasında Rehberlik Faaliyetleri, Mesleki Yönlendirme Faaliyetleri, Akademik 
Başarının Artırılması, Salgın Süreci ve Sonrasında Okula Uyum ve Okul 
Kültürünün Gelişmesi, Eğitimde Sosyal, Kültürel, Sportif ve Sanatsal 
Faaliyetler” konuları komisyon başkanları tarafından tartışılmaya sunuldu. 
Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayı’nda, toplam 220 personel görev 
almış ve bunlardan 130'u öğretmen olup, diğer 28 personel ise idareci 
pozisyonunda çalıştaya katkı sağlamıştır. İlgili raporun sunumu, editör 
komisyonu tarafından ilk önce İl Millî Eğitim Müdürümüz Aziz GÜN ve 
müdürlüğümüz idarecilerine, daha sonra lise ve ortaokul müdürlerine yapıldı. 
Özellikle çalıştay raporunda belirtilen tavsiye kararları doğrultusunda okul ve 
kurumlarımızda yapılacak çalışmaların yol haritasının belirlenmesi amacıyla 
gerçekleştirilen sunumlarda, tüm şubelerin yapacakları faaliyetler üzerinde 
durulmuştur. 
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Müdürlüğümüze bağlı Mimar Sinan Anaokulu tarafından yürütülen "Eko-Okul" ve "Okullarda Orman" projeleri 
kapsamında sonbaharın son günlerinde, kış aylarının başında olduğumuz, güneşin son derece tatlı olduğu ve 
miniklerimizin üşümesine fırsat vermediği şu günlerde son derece anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, 
çocukların doğa ile iç içe olmaları, doğada görünen değişiklikler hakkında fikir sahibi olmaları, çay ve simit 
bahanesiyle ağaç ve yeşillik ile iç içe olmaları amaçlandı. Mimar Sinan Anaokulu ve Emine Şerife Hanım 
Anaokulu iş birliği ile etkinlik, "Simitler Bizden Çaylar Sizden" sloganıyla Erzincan Şeker Fabrikası bahçesinde 
gerçekleşti. 
 
Etkinliği düzenleyen anaokullarının öğrencilerinin yanı sıra velilerin de katılım sağladığı etkinlikte herkesin 
mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Sonbahar yürüyüşü ile sportif bir hava da kazandırılan etkinlikte, yer yer 
molalar verilerek çaylar içildi ve simitler yenildi. Velilerin tanışması ve kaynaşmasına da zemin hazırlayan 
etkinlikte son derece samimi rüzgârlar esti. Anaokulu öğrencilerinin, yürüyüş alanında bulunan küçük 
tavşanlara olan ilgi ve sevgisi ise hayvan sevgisinin aşılanması adına son derece anlamlı oldu. 
 
Etkinlikte Millî Eğitim Şube Müdürlerinden Abdulvahap TERECE ve Fikret AYAZ da yer aldı. Etkinliğe katılan 
veliler ve öğrenciler, bu etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini ve bu tür etkinliklerin memnuniyet verici 
olduğunu belirttiler. Mimar Sinan Anaokulu ve Emine Şerif Hanım Anaokulu idareci ve öğretmenleri, "Simitler 
Bizden, Çaylar Sizden" etkinliği için ev sahipliği yapan Erzincan Şeker Fabrikası'na, etkinliğe katılım gösteren 
şube müdürlerine ve tüm veli ve öğrencilerimize teşekkür ettiler. 
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İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz Ar-Ge birimince yürütülen "Çevreye Duyarlı Nesiller İçin" Projesi kapsamında 
planlanan fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Öğrencilerin çevre duyarlılığının artırılması, öğrencilere fidan 
dikme alışkanlığı ve ağaç sevgisinin kazandırılması, fidanların toprakla buluşturulması amaçları doğrultusunda 
devam eden etkinliğimiz kapsamında Erzincan’ımıza binlerce fidan dikildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü doğrultusunda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Mevkii'nde 
başlattığımız ve Erzincan Esentepe Ağaçlandırma Sahası'nda devam eden etkinliğimize, bugüne kadar 
Müdürlüğümüze bağlı toplam 64 okulumuz yüzlerce öğrenci ile katılım sağlayarak bu kapsamda şehrimizde 
önemli bir farkındalık oluşturdu. Özellikle son yıllarda meydana gelen büyük orman yangınları sebebiyle orman 
varlıklarımızın azalma tehdidine karşı bir önlem olarak planladığımız etkinliğimiz, Erzincan’da farkındalık 
yaratmayı ve öğrencilerimize fidan dikme alışkanlığı kazandırmayı amaçlarken şehrimiz, ülkemizin dört bir 
yanında gerçekleşecek olan ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamış oldu. 
 
Fidan dikme etkinliği dışında; pil ve bitkisel atık yağların toplanması, alan temizliği, çevre duyarlılığı konulu 
yarışmalar, Erzincan’ın endemik bitkilerinin tanıtılması, Erzincan Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinin ziyaret 
edilmesi ve çevreye yönelik daha birçok etkinliği kapsayan “Çevreye Duyarlı Nesiller İçin” Projesi, çevre 
duyarlılığının geliştirilmesi adına hız kesmeden devam edecek. 

Projesi Kapsamında  

«Çevreye Duyarlı Nesiller İçin» 

Fidan Dikme Etkinliği 
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Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürü Sayın Tuncay MORKOÇ, "Temel Eğitimde 10.000 Okul" ve "Kütüphanesiz 
Okul Kalmasın" projeleri kapsamında Erzincan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz 
GÜN, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube müdürleri ve bazı İlçe Millî Eğitim Müdürleri kendisine eşlik ettiler. 

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" ve "Temel Eğitimde 10.000 Okul" Projeleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, 
Kavakyolu İlkokulu, Yavuz Selim Anaokulu, Demirkent Atatürk İlkokulu, Şehit Astsubay Tamer Meriç Ortaokulu 
kurumlarımızı ziyaret eden Genel Müdürümüz Sayın Tuncay MORKOÇ ve Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN, 
öğretmenlerimiz ve idarecilerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ederek iyi dileklerle okullarımızdan ayrıldılar. 

Temel Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Tuncay MORKOÇ, "Temel Eğitimde 10.000 Okul" projesi kapsamında ilimizde 
yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak 3 yeni anaokulu yapılmasının planlanmakta olduğunu söyledi. Ayrıca İlimiz Osmangazi 
Mahallesinde 4. Anaokulu yapımı düşünülmekte olduğunu ve 8 yeni anasınıfının açılışı gerçekleştirildiğini ve ikisi ilçelerde 
olmak üzere 12 yeni anasınıfı açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Tuncay MORKOÇ, "38 okulumuza okul 
kütüphanesi kurulum çalışmaları başlamış olup, 20 okulumuzun kütüphane kurulum çalışmaları tamamlanmış, 18 
okulumuzun kütüphane imalatı tamamlanmış olup montaj aşamasındadır." dedi. 

Temel Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Tuncay MORKOÇ, ziyaretleri kapsamında ayrıca, okul öncesi eğitime erişimin 
arttırılması ve yeni anasınıfı çalışmalarını değerlendirmek üzere İlçe Millî Eğitim Müdürleri ve Anaokulu Müdürleri ile 
Mehmet Akif İlkokulu toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlemiştir. 
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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen, “Kütüphanesiz 
Okul Kalmayacak" projesi kapsamında ilimizde kütüphanesi 
bulunmayan 38 okulumuza kütüphane kurularak tüm 
kütüphanelerimiz Aralık ayı itibari ile öğrencilerimizin hizmetine 
sunulmaya başlamıştır. Bu projenin amacı; öğrencilerimize okuma 
kültürünü kazandırarak öğrencilerimizin sorgulayan, araştıran, 
analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini 
sağlamak, onları hayata ve geleceğe hazırlamaktır. 

 
Proje kapsamında kütüphanesi bulunmayan 38 okulumuza 

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermayesi 
tarafından 210 adet dolap, 123 adet masa ve 492 adet sandalye 
üretilmiştir. Bu proje sayesinde eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili 
önemli bir adım atılmıştır. 

 
Bu proje kapsamında ayrıca kütüphanesi bulunmayan 38 

okulumuza Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme 
Hizmetleri ve ARGE birimi olarak, "Kütüphanesiz Okul Kitapsız 
Kütüphane Kalmasın Projesi" ile katkı sağlanmıştır. Aralık ayı 
içerisinde kütüphanesi olmayan ya da kütüphanesi olup yeterli 
kitapları olmayan okullarımıza kitap yardımında bulunmayı 
amaçlayan bu proje ile çok sayıda kitap bağışı toplanmış ve bu 
bağış kitaplar gerekli tasnif sürecinden geçirilerek ilgili okullara 
teslim edilmiştir. Projemizde “Okuduysan Kitabını Eski Yeni Fark 
Etmez Sen De Yap Bağışını” sloganı ile yola çıkılmış olup projemiz 
ilimizde öğrencilerin bağışları ile güzel bir ivme kazanmıştır. 
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«Kütüphanesiz Okul Kitapsız Kütüphane 
Kalmasın» Projesi Kapsamında  

Kitap Bağışı Toplandı 

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ARGE birimi olarak, "Kütüphanesiz Okul Kitapsız 
Kütüphane Kalmasın Projesi" ile aralık ayı içerisinde kütüphanesi olmayan ya da kütüphanesi olup yeterli kitapları 
olmayan okullarımıza kitap yardımında bulunmayı amaçlayan bu proje ile 3.000’in üzerinde kitap bağışı toplanmıştır. 
Projemizde “Okuduysan Kitabını Eski Yeni Fark Etmez Sen De Yap Bağışını” sloganı ile yola çıkılmış olup projemiz ilimizde 
öğrencilerin bağışları ile güzel bir ivme kazanmıştır. Bu sayede kütüphanesinde kitap olmayan okullara kitap yardımında 
bulunulmuştur. 
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Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ARGE 
birimince yürütülen RİTİMLİ MASALLAR 
projesi ile amacımız çocukların sosyal ve 
duygusal alanda (SDÖ) yaşadıkları 
sıkıntıları göz önüne bulundurarak farklı 
kademe ve türdeki okulların (okul 
öncesi, ilkokul, ortaokul) öğrencilerini 
bu alanda desteklemek ve geliştirmek, 
aynı zamanda projeye katılan okullar- 
daki idareci öğretmen ve öğrencilerde 
hem masal anlatımı hem de orff-shul-
werk yaklaşımı hakkında farkındalık 
oluşturmaktır.  

 
Pandemi sürecinde çocuklarda 

oluşan eksikliklerin farklı yöntem ve 
teknikler kullanarak öğrencilerin SDÖ 
becerilerini geliştirmektir.  

 
Bu kapsamda projemiz Bahçelievler 

Anaokulu ve Emine Şerife Hanım Ana-
okullarında başlamıştır. Proje kurucuları 
İpek KOÇ masal anlatımını Yelda ÖZKAN’ 
da Orff-shulwerk yaklaşımını etkinlik-
lerde kullanarak öğrencilerin sosyal duy-
gusal öğrenme becerilerini ve birlikte 
hareket edebilme yeteneklerini destek-
lemeyi hedeflemektedirler. 
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EĞİTİMCİ-YAZAR SEVİL KÖYBAŞI İLE ONLİNE SÖYLEŞİ 
"Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında Erzincan İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi olarak projemizin diğer ayağı olan Online Yazar 
Söyleşileri ile ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimizi 
yazarlarla online platformda bir araya getirdik. Aynı zamanda yazarımızın önceden 
özel olarak isme imzalı kitabını öğrencilerimize ulaştırılmasını sağladık. Bu 
çerçevede Yazar Sevil KÖYBAŞI ile 22 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 19:00 Gazi 
İlkokulu, Zeynep Mustafa Han İlkokulu ve Fatih İlkokulu öğrencileriyle zoom 
platformu üzerinden 'Kitaplar ve Onların Serüveni Üzerine 'adlı söyleşi ile bir araya 
gererek keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. 

EĞİTİMCİ-YAZAR METİN ÖZDAMARLAR İLE ONLİNE SÖYLEŞİ 
"Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında Erzincan İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi olarak projemizin diğer ayağı olan Online Yazar 
Söyleşileri ile ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimizi 
yazarlarla online platformda bir araya getirdik. Aynı zamanda yazarımızın önceden 
özel olarak isme imzalı kitabını öğrencilerimize ulaştırılmasını sağladık. Bu 
çerçevede Yazar Metin ÖZDAMARLAR ile 08 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 19:00 
Erzincan Ortaokulu, Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu ve Çukurkuyu Fatih İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencileriyle zoom platformu üzerinden 'Kitaplar ve Onların 
Serüveni Üzerine 'adlı söyleşi ile bir araya gererek keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. 

EĞİTİMCİ-YAZAR TUĞBA COŞKUNER İLE ONLİNE SÖYLEŞİ 
"Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında Erzincan İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi olarak projemizin diğer ayağı olan Online Yazar Söyle-
şileri ile ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimizi yazarlarla 
online platformda bir araya getirdik. Aynı zamanda yazarımızın önceden özel olarak 
isme imzalı kitabını öğrencilerimize ulaştırılmasını sağladık.Bu çerçevede Yazar Tuğ-
ba COŞKUNER ile 09 Kasım 2021 Salı günü saat 19: 00'da İMKB Müşir Zeki Paşa Orta-
okulu, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Fatih Çaybaşı Ortaokulu ve 
Yaylabaşı Ortaokulu öğrencileriyle zoom platformu üzerinden 'Hayal Gücümüzü 
Nasıl Geliştiririz? 'adlı söyleşi ile bir araya gererek keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. 
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YAZAR NURDAN DAMLA İLE ONLİNE SÖYLEŞİ 
"Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında Erzincan İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü ARGE birimi olarak projemizin diğer ayağı olan Online Yazar Söyleşileri ile ilimizdeki 
ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimizi yazarlarla online platformda bir araya 
getirdik. Aynı zamanda yazarımızın önceden özel olarak isme imzalı kitabını öğrencilerimize 
ulaştırılmasını sağladık.Bu çerçevede Yazar Nurdan DAMLA ile 25 Kasım 2021 Perşembe günü 
saat 19:00'da TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi, 15 
Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi,15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 
Tercan Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri zoom platformu üzerinden 
"Rol Model Arayışında Örnek Şahsiyetler" 'adlı söyleşi ile bir araya gererek keyifli bir sohbet 
gerçekleştirildi. 

EĞİTİMCİ-YAZAR SALİH UYAN İLE ONLİNE SÖYLEŞİ 
"Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında Erzincan 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi olarak projemizin diğer ayağı olan 
Online Yazar Söyleşileri ile ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki 
öğrencilerimizi yazarlarla online platformda bir araya getirdik. Aynı zamanda 
yazarımızın önceden özel olarak isme imzalı kitabını öğrencilerimize ulaştırıl-
masını sağladık. Bu çerçevede Yazar-Eğitimci Salih UYAN ile 8 Aralık 2022 
Çarşamba günü saat 19:00 Mehmetçik Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu, 
Şehit Salih Zengin Ortaokulu ve Ulalar 75. Yıl Bayrak Ortaokulu öğrencileriyle 
öğrencileri zoom platformu üzerinden “Kitaplar ve Onların Serüveni Üzerine” 
'adlı söyleşi ile bir araya gererek keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. 
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YAZAR-ÇİZER ÇAĞRI CEBECİ İLE ONLİNE SÖYLEŞİ 
"Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında Müdürlüğümüz AR-GE birimi 
tarafından düzenlenen Online Yazar Söyleşileri ile ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve lise 
kademesindeki öğrencilerimizi yazarlarla online platformda bir araya getirdik. Aynı zamanda 
yazarımızın önceden özel olarak isme imzalı kitabını öğrencilerimize ulaştırılmasını sağladık. Bu 
çerçevede Yazar-Çizer Çağrı Cebeci ile 20 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 19:00 Vali Recep 
Yazıcıoğlu İlkokulu, Demirkent TOKİ İlkokulu ve Şehit Fatih Devravult İlkokulu öğrencileriyle 
öğrencileri zoom platformu üzerinden “Yazarım, Çizerim Çocukları Severim” 'adlı söyleşi ile bir 
araya gererek keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Söyleşiye Erzincan İl Millî Eğitim Strateji 
Geliştirme Hizmetleri ve AR-GE Birimi Şube Müdürü Sayın Hüseyin EROL, Okul müdürleri ve 
öğrenciler katıldı.  



illî Eğitim Bakanlığımızın 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle düzenlemiş olduğu Türkiye geneli "Öğret-
menden Öğretmenine Mektup" konulu mektup yarışmasında, ilkokul birinci sınıf öğretmenine yazdığı eserle Zafer 
KÖKNAR öğretmenimiz il birincisi oldu. 
 
Millî Eğitim Bakanlığımızın 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle düzenlemiş olduğu Türkiye geneli "Öğret-
menden Öğretmenine Mektup" konulu mektup yarışmasında, ilkokul birinci sınıf öğretmenine yazdığı eserle Zafer 
KÖKNAR öğretmenimiz il birincisi oldu. Öğretmenimiz eserinde bir köy okulunda başladığı eğitim hayatına, ilkokul 
birinci sınıf öğretmeninin nasıl tesir ettiğini ve bundan sonraki yaşamına etkilerini mektubundaki şu giriş cümleleriyle 
ifade etti. 
 
"Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti, diye başlar Yeni Hayat romanı. Bu sözün sözler içinde yeri vardır. 
Çocukluğunun yürek çarpıntısını omuzlarında yük olarak taşıyıp yaptığı tüm yolculukların son durağında yine kendi 
çocukluğunu görenler için ise, bu sözün sözler içindeki yeri daha farklı olmalıdır elbet. Bundandır ki bulanık bir geçmiş 
zamanın ortasına, yüzünüze teşne çocukların masumiyetini de katarak, bu sözü şöyle değiştiriyorum. Bir gün köye bir 
öğretmen geldi ve bütün hayatım değişti." 

24 Kasım Öğretmenler Günü  
Kompozisyon Yarışması Sonuçlandı 

M 
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2019-2020 eğitim ve öğretim yılı teknoloji ve tasarım öğretmenleri yıl sonu zümre toplantısında; süresi belli olmayan Covid sürecini 
verimli geçirmek ve teknoloji ve tasarım dersine dikkat çekerek farkındalık oluşturmak için çevremizde; doğada atıl ve atık olarak 
görülen malzemeleri tasarıma dönüştürme  kararı alındı. Toplantı İl Zümre Başkanı Süheyla Gül ve Rafet Yılmaz’ın başkanlığında yapıldı. 
 
2020-2021 eğitim öğretim yılında; Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde; 24 Kasım Öğretmenler Gününe atfen 25 
Kasım 2020 tarihinde, uzaktan eğitim sürecinde yapmış oldukları el emeği, göz nuru ürünlerden oluşan sergi, Şehit Er Süleyman Aydın 
Ortaokulu Sergi Salonunda, Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Millî Eğitim Müdürümüz Aziz Gün tarafından ziyarete açıldı. Ziyaretçiler 
tarafından oldukça beğeni toplayan sergi; sergiyi hazırlayan teknoloji ve tasarım öğretmenleri; hazırlamış oldukları atıl ve atık geri 
dönüşüm tasarım ürünleri ziyaretçiler tarafından beğeni ve takdir topladı. Öğretmenlerin; hastalık süreci bile olsa  hicbir zaman boş 
durmadığı, uzakta bile olsa eğitim vermeye, üretmeye devam edeceği bir kez daha ortaya konulmuş oldu. 
 
2019-2020 eğitim ve öğretim surecinde planladığımız Beceri ve Tasarım Atölyemizin yapımına Covid 19 süreci girmesine rağmen bu 
dönemi atölyemizin yapımı için lehimize çevirerek basta Okul Müdürümüz  Ercan Sakın girişimleri, Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni 
Süheyla Gül’ün çalışmaları, Okul Öğretmen ve çalışanların destekleriyle tüm Covid 19  sürecinde çalışmalar gerekli önlemler alınarak 
tamamlanarak  13 Eylül 2020 tarihinde açılarak öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Atölyenin  bütün duvar resimleri ve süslemeleri  
okul öğretmenlerimiz tarafından yapılmış, Kız Meslek Lisesinin eski dikiş makinaları tamir edilip; boyanarak yenilenmiş, yardım 
severlerin maddi destekleriyle hayata geçirilmiştir. Atölyemize talep eden öğrenci sayımız oldukça fazla. Atölyemizde hem okul 
öğrencilerimizin hem de çevre okul öğrencilerinin yararlanabileceği  uygulamalı beslenme, el sanatları, dikiş, nakış  alanlarında beceri 
kazanmaları amaçlanmaktadır. Yaz döneminde "Telafide bende varım "telafi eğitiminde hem kendi okul öğrencilerimize hem de yakın 
okul öğrencilerine bir arada ; beslenme, STEAM, el sanatları, dikiş ve el sanatları ile birlikte kurs verilerek hedeflerimiz doğrultusunda 
olumlu kazanımlar alınmış, öğrencilerimizin ve velilerimizin memnuniyetlerini ve takdirlerini kazanmıştır. 
  

Atıl ve Atık Malzemeler Tasarıma Dönüstürüldü . 
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2019-1-TR01-KA102-070107 nolu ve "Misafirimiz Olmak 
İster misiniz?" adlı proje kapsamında Sümer Özel Eğitim 
Meslek Okulunun 12 öğrencisi ve 6 öğretmeni, yurtdışı 
staj çalışması kapsamında İspanya'nın Granada kentine 
gitti. 
 
Sümer Özel Eğitim Meslek Okulunun son projesi olan ve 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 
Başkanlığınca kabul edilen, Şubat 2019 döneminde 
hazırlanan ve Pandemi koşulları nedeni ile daha önce 
ertelenen proje, yurtdışı hareketliliği gerçekleşti. 
  
Proje, ana hatları itibari ile konaklama ve seyahat hizmet-
leri alanında eğitim gören öğrencilerimizin; İş sağlığı ve 
güvenliği tedbirlerini alarak kat hizmetlerinde kullanılan 
tüm malzemeleri kuralına uygun olarak hazırlayabilme, 
odaları havalandırma, çöplerin kurallarına göre çıkarma, 
elektrikli süpürge ile odayı kuralına göre süpürebilme, 
nevresim takımlarını değiştirme ve yatak yapma, duş 
teknesi temizleme, temiz havlu verme ve  nezaket sözcük-
lerini söyleyebilme yeteneklerini kazandırmayı amaçla-
maktadır.  
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KEMALİYE TARİHİ 
Günümüzde Anadolu’nun Kültür başkentlerinden biri olarak kabul edilen Kemaliye  (Eğin) , kendine layık görülen bu 

unvana elbetteki tesadüfen sahip olmamıştır. Kemaliye, çok geniş kültürel ve tarihi dokuya sahip bir yerleşim merkezi olması 
sebebiyle bu unvanı hakkıyla kazanan, Anadolu’nun şirin ilçelerinden biridir. 

Eğin sözcüğü, Horasan’da Ağın adındaki bir yöreden gelen oymağın, kurdukları yeni şehre bu ismi vermeleri ve zamanla 
Eğin adına dönüşmesinden ortaya çıkmıştır. Bir başka kaynakta ise; Eğin anlam itibariyle tamamen Türk kökenli bir sözcük 
olup “ Cennet gibi güzel bahçe” anlamına gelmektedir. Kaşgarlı Mahmud’un “ Divan-ı Lügat’it Türk” adlı eserinde ise, bu 
kelime,  “sırtın eğilen kısmı” olarak tanımlanmıştır. 

    Aydın, çalışkan, Millîyetçi ve özverili bir kitle olduğu bilinen Eğinliler, Kurtuluş Savaşı adı verilen , bu büyük, çetin ve 
amansız mücadeleye  elde bulunan  imkanlarıyla ve maddi, manevi bütün destekleri ile katılmışlardır. Sivas Kongresinin 
yapıldığı günlerde Eğinliler yaklaşık 500 kişiden oluşan bir süvari birliği hazırlayarak  ve kongreye bir telgraf çekerek bu birliği 
Mustafa Kemal’in emrine sunmuşlardır. Bugün Kemaliye adıyla bilinen bu serhat şehrin vefakar insanlarının,  yeni Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan Kurtuluş Savaşında emeği  geçtiği için, büyük kurtarıcı Mustafa Kemal tarafından bu 
davranış   taktir edilmiştir. Bu üstün  davranışlarından  dolayı Mustafa Kemal ATATÜRK, kendi adından esinlenerek   Eğin’e 
“Kemaliye” adını vermeyi uygun görmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda , 22.10.1922 tarihinden itibaren Türkiye 
Coğrafyası’nda Eğin, Kemaliye  isimle anılmaya başlanmıştır. 

İlçe uzun süre Diyarbekir ve Sivas eyaletlerine bağlı bir kaza merkezi olarak yönetilmiş, 1878 tarihinde Mamuratülaziz 
Vilayeti’nin Elaziz Sancağı’na bağlanmıştır. 

Cumhuriyet döneminden önce Elazığ’a, 1926 yılında Malatya İli’ne bağlı bir ilçe merkezi yapıldı. Kemaliye daha sonra 
11.05.1938 tarihinden itibaren Erzincan İli sınırlarında bir ilçe olarak yönetildi. 

Şimdi bu güzide ilçemizin tarihi, kültürel ve turizm yerlerinde kısaca bahsedelim… 

Erzincan’ın İncisi Kemaliye 
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KARANLIK KANYON 
Kemaliye denilince akla ilk şüphesiz Karanlık Kanyon 

gelir. Bu kanyonun sadece ülkemizde değil, dünya çapında 
da bir popülaritesi var. ABD'deki Grand Canyon'dan sonra 
dünyanın en büyük ikinci kanyonu olma özelliği Karanlık 
Kanyon'u farklı bir noktaya taşıyor. Her iki tarafı yer yer 
400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan 
kanyonda tekne turu yaparak eşsiz manzaranın tadını 
çıkabilirsiniz. 

KEMALİYE EVLERİ 
Kendine özgün mimarî özellikleriyle dikkat çeken Kemaliye 

evleri, her sene yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Bu evlerin en 
güzel örneklerini ilçe merkezi ile Apçağa, Başpınar, Ergü, Ocak, 
Salihli, Sırakonak, Yeşilyamaç, Yeşilyurt ve Yuva köylerinde görmek 
mümkündür.  

LÖKHANE 
Kemaliye'ye gitmişken Lökhane'ye uğramamak olmaz. 

Burada kuru dut ve cevizle yapılan, eski dönemlerde 
saraylarda padişahlara ikram edilmesi nedeniyle "padişah 
tatlısı" olarak da adlandırılan lök, ziyaretçilerin vazgeçilmez 
lezzeti oldu. Lökhane'nin içi oldukça otantik, şansınız varsa 
belki lök yapımını da görebilirsiniz. 
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KADIGÖLÜ 
İlçe merkezinde bulunan Taşdibi ve Orta cami 

arasında yüzeye çıkan bir kaynak suyudur. İlçenin yaşam 
kaynağı olan Kadıgölü gözesi, ilçenin tüm içme suyunu 
karşıladığı gibi, bağ ve bahçelerin de kanallar ve arklar 
aracılığıyla sulanması sağlanıyor. 

  
ALA MAĞARASI 

İlçenin kuzeydoğusunda bulunan ala mağarasının, içinde 
dehliz ve kanallar bulunmaktadır. Girişinde sızıntı olarak akan 
suyun, ala ve sedef hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. 

PROF. DR. ALİ DEMİRSOY DOĞA TARİHİ MÜZESİ 
TUBİTAK tarafından desteklenen “Doğa Müzesinde 

Bilimsel Bir Gezinti” projesi kapsamında Kemaliye ilçesinde 
hizmet vermektedir. Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi 
Müzesi, biyolojik ve jeolojik örnekleri bünyesinde 
barındırmaktadır. Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi, 
ülkemizde doğa bilincini ortaya çıkarak insanları 
bilgilendirmeyi amaç edinmiştir. Ve bu müzeye ücretsiz 
olarak giriş yapabilirsiniz. 
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OCAK KÖYÜ ÖZEL MÜZE VE HIDIR ABDAL TÜRBESİ 
Müze, ilçeye bağlı Ocak köyünde 

bulunur. Köyde yaşayan Mustafa Gürer’in 
çabalarıyla oluşturulan müzede 1300 
eser sergileniyor. Müze 1994 yılında 
ziyaretçiler açılmıştır. Mustafa Gürer 
hayatını kaybettikten sonra müze ile oğlu 
Ali Gürer ilgilenmiştir. Özel statüdeki 
müze Kültür Bakanlığı denetimindedir. 

 
Ocak Köy Müzesi, 2 katlı bir binada 

bulunur. Burada çoğunlukla etnografik 
eserler sergilenir. Eserler, onları 
bağışlayanların isimleri ile birlikte 
bulunur. İkinci kat kütüphane olarak 
kullanılmaktadır. Bina dışında ise bir 
Atatürk büstü, Türk büyüklerinin 
kabartmalı resimleri, kağnı, harman 
makinesi ve tarihi taşlar bulunur. 

 Ocak Köyü Kemaliye 
İlçesi'ne yaklaşık 40 km. uzaklıkta 
modern ve örnek bir köydür. 
Ocak köyü önceleri "Şeyhler 
Köyü" adı ile tanınırmış. Köyün 
kurucusunun manevi dünyasına 
candan bağlı olanlar Ocak Köyü 
adı yerine, genelde "Hıdır Abdal 
Sultan Ocağı" ismini kullanırlar. 
Köyde bulunan "Hıdır Abdal 
Sultan Türbesi" bu köye manevi 
yönden ayrı bir önem 
kazandırmaktadır. Bu türbe ve 
çevresindeki külliye, köyün sosyal 
ve kültürel yönden gelişmişliğinin 
güzel bir örneğidir. 
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