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 Geçtiğimiz yıl dünyaca tecrübe ettiğimiz Salgın süreci bize çok büyük  

öğretiler bıraktı. Sağlık, eğitim, ticaret, sosyal ilişkiler, kent yaşamı, doğa, spor 

gibi aklımıza bir anda gelemeyecek çok çeşitli ve farklı alanlarda değişimler 

içinde bulduk kendimizi. Buna küresel anlamda bir şok diyebiliriz. İnsanlık bu 

süreci atlatabilmek için tüm birikimlerini ortaya koydu. Büyük ve zorlu         

çalışmalar sonucunda bu salgından kurtulmanın anahtarı olan aşılanma          

süreçlerine geçildi. Aşılanma süreci ile beraber birçok alanda olduğu gibi      

eğitimde de normalleşme konusunda ümit vadeden bir tablo ile karşı karşıyayız.  

 

 Ülke olarak eğitim alanında geçmişte yapılan büyük yatırım ve projeler 

sayesinde ciddi anlamda altyapı sorunları ile karşılaşılmamıştır. Özellikle      

teknolojik altyapının bu süreçten önce hazırlanmış olması, EBA platformu gibi 

dijital eğitim platformların hazır olması ülke olarak eğitim alanında sürece hızlı 

adapte olma imkânı sağlamıştır.  
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 Artık salgını geride bırakmaya başladığımız bir sürece girmiş                

bulunuyoruz ve eğitim alanında şimdiye kadar sınavlarımızı başarı ile          

gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz fakat bunun bizi rehavete          

düşürmemesi gerekmektedir. Peki, önümüzdeki bu zorlu süreçte bizi neler   

beklemektedir, neler planlamalıyız, nelere öncelik vermeliyiz? Bundan sonra 

salgın sürecindeki kayıplarımızı en kısa sürede telafi etmek için çalışmalar 

yapmalıyız. Millî Eğitim Bakanlığı önümüzdeki yaz tatilini daha verimli       

geçirmek ve özellikle öğrenciler üzerinde salgın sürecinde sürekli bilgisayar 

ekranı ile karşı karşıya olmanın ve sosyalleşememenin yarattığı etkileri      

azaltmak için ülke geneli “Telafide ben de varım” kampanyası kapsamında 

planlamalar gerçekleştirmiştir.  İl, ilçe merkezi, köy, kasaba, belde demeden 

her okulun bu süreçlere katılması için hızlı bir organizasyon                         

gerçekleştirilmiştir. Şüphesiz bu süreçler öğrencilerimizin hem akademik hem 

sosyal yönden normalleşmelerine katkı sağlayacak ve geçirdiğimiz sürecin    

etkilerini hafifletecektir. Çocuklarımızın sosyal ve duygusal kayıplarını en aza 

indirmek için merkezi planlamaların dışında Amasya ili olarak özel            

planlamaları da gerçekleştireceğiz. Her öğrencimize ulaşmak onların             

ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için tüm imkânlarımızı 

seferber edeceğiz.  

 

 Bu düşüncelerle Müdürlüğümüz AR-GE birimi tarafından hazırlanan   

AR-GE bültenimizin 15. Sayısının hazırlanmasında emeği geçen AR-GE       

birimimize gayretlerinden dolayı teşekkür eder, başarılı çalışmalarının          

devamını dilerim. 

        Ömer COŞKUN 
Amasya İl Milli Eğitim Müdürü 
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 Hiç de kolay geçmedi 2020-2021 eğitim öğretim yılı. Bir virüs sardı şehrimizi, 

caddelerimizi, marketlerimizi, okullarımızı. Özgürce dolaşamadık, konuşamadık,   

görüşemedik, kucaklaşamadık. Bu durum toplumumuzun her kesimini çok ama çok 

bunalttı. 

  Biz biliyoruz ki karanlıklar ardında sabahın aydınlığı vardır. Her zorluğun     

karşısında bir kolaylığın olduğunu kültürümüz bize öğretmiştir, buna yürekten        

inanıyoruz.  Bu sıkıntılı ortamın bize hatırlattıkları ve kazandırdıkları vardır. Doğa ne 

güzel ve ne kadar değerliymiş. Arkadaşlık ilişkileri dijital araçlarla   karşılanmaya 

sağlansa da hiç de sıcak olmadı bu dönemde.  

 Eğitim öğretim açısından bakanlığımız, 

müdürlüğümüz, öğretmenlerimiz canhıraş bir   

çalışmanın içine girdi. Eba, Eba TV, canlı dersler 

gerçekten tarihe geçen notlardı. Evlerde olan   

öğrencilerimizi motive etmek adına yaptığımız    

etkinlikler, okuma faaliyetleri hatıralardan asla 

çıkmayacaktır. Bizler yönetici öğretmen veli ve  öğrencilerimizle güçlü bir camiayız. 

Her türlü zorluğu aşıp   geleceğe imza atmakta kararlıyız.    

            

           Alpaslan KANAR 

                        Şube Müdürü 
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  Sanatçı, şair, yazar ve eğitimci             
kimlikleriyle yerel ve ulusal çapta çalışmaları 
ve eserleri ile ön plan çıkmış 2020 yılında  
Amasya’da kaybettiğimiz şahsiyetler anısına    
anma  etkinlikleri projesi hayata geçirildi.  
 
  Bir toplumun gelecek kuşaklara aktarması gereken ve korumakla        
yükümlü   olduğu değerler vardır. Bunlar insan eliyle yapılmış her türlü somut 
ve soyut kavramı içermektedir. Arkeolojik sit alanları, tekil yapılar ve yapı 
grupları, kültürel peyzajlar, sokak ve meydanlar, endüstri tesisleri, bölge ve    
şehirler,   mezar alanları vb. somut kültürel mirasa örnek olarak verilebilir.     
Bunun yanında toplumsal bellek, gelenekler, fikir ve idealler, sözlü ve yazılı              
anlatımlar, sanat akımı, kişiler vb. ögeler ise somut olmayan kültürel miras     
içerisinde ifade edilmektedir. 

   

  Somut olan kültürel mirasımız kadar somut olmayan kültürel        
mirasımızı da gelecek kuşaklara aktarmak eğitim camiasının en başta             
görevlerinden       biridir. Gelecek nesillerin kültürel öğelerinin farkında olarak 
ve bunlara sahip çıkarak daha sonraki kuşaklara aktarımını sağlamak çok 
önemlidir. Özellikle bir şehre iz bırakan ve herkes tarafından belli özellikleri ile 
bilinip, sevilip,    takdir gören kişilerin sadece kendi yaşam sürelerinde değil 
daha sonrasında da tanınırlığını artırmak, şehre katkılarını anlamak için          
çalışmalar yapmak şehrin yaşayan     belleğini de korumak için çok önemlidir. 

   

  Projemizle bu amaçla; şehrimize iz bırakan önemli şahsiyetleri      
ilimiz öğrencilerine tanıtmak ve bu kişilere ve eserlerine gereken değerin       
verilmesini sağlamayı hedefledik. 
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DEĞERLERİMİZİ FİDANLARLA YAŞATACAĞIZ 

İlimizin insan varlığının zenginliğinin öğrencilerimiz   tarafından anlaşılmasına    

katkı sağlamak amacıyla yürütülen "Amasya Vefa  Gösteriyor"   projesi kapsamında, 

2020 yılında kaybettiğimiz  değerlerimizin adını birer fidana verdik. İl Millî Eğitim 

Müdürümüz Ömer COŞKUN ve Şube Müdürümüz Alpaslan KANAR'ın katılımıyla   

gerçekleştirilen tören Şeyhcui 

Şehit Aziz Sağlam İmam     

Hatip Ortaokulu bahçesinde 

gerçekleştirildi.  
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Etkinlikler kapsamında eğitimci ve şair    

Seyfeddin KARAHOCAGİL anısına liseler 

arası “Vefa” konulu şiir yarışması düzenlendi. 

Yarışmada derece alan ilk 3 esere ödül verildi. 

Ödül Töreninde Amasya   Vefa Gösteriyor" 

projesi kapsamında Şair Seyfeddin             

KARAHOCAGİL anısına  düzenlenen şiir   

yarışması ödül töreni İl Müdürlüğümüz      

konferans salonunda düzenlendi. Yarışma          

sonucunda ödül alan öğrencilerimize ödülleri 

Sayın Valimiz   Mustafa MASATLI, Amasya 

Milletvekili Mustafa Levent KARAHOCAGİL, 

Tugay Komutanı P. Alb. Mehmet ATLI, Amasya  

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan ŞAHİN,  

kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlarımızın 

katıldığı törende takdim edildi. Ödül Töreninde 

Seyfeddin KARAHOCAGİL’in çalışmaları ve 

eserleri   tanıtılmasının yanında oğlu Ahi Evran  

ÜniversitesiTıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL                  

biyografisini, Amasya Milletvekili Mustafa Levent KARAHOCAGİL ise anılarını anlattı. 

Tören sonunda vefatından önce yayınlanan kitabı “Karahocagil Divanı” tüm katılımcılara 

armağan edildi. 
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"Amasya Saatini Kitaba Kuruyor" sloganıyla Cuma ve Pazar günleri saat 

20:30-21:00 saatleri arasında kitap okuma etkinliği düzenlenmiş ve          

etkinliğe katılan bütün Amasyalılardan kitap okurken çektikleri              

fotoğraflarını "#amasyaokuyor" etiketiyle paylaşılması amaçlanan          

etkinliğe katılım her    geçen gün artıyor.  Temmuz ayı itibariyle tüm      

sosyal medya hesaplarında On Binin üzerinde gönderiyle Amasya’da     

yakılan kitap okuma meşalesi elden ele dolaşıyor. 
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Halkımızın kısıtlama süresini   

kitap okuyarak geçirmelerini 

amaçlayan  kampanyaya sadece 

ilimizdeki değil gurbetteki  

Amasyalılarda katılıyor. Ulusal 

haber kanallarına konu olan    

etkinlik ile ilgili Sayın Valimiz 

Mustafa    MASATLI  yaptığı 

açıklamada, "Çocuklarımızın  

hayal, fikir ve gönül dünyalarını 

genişletmeleri, aileleri ile daha 

kaliteli zaman  geçirmeleri açısından projenin önemli olduğunu" belirtti.             

Vali MASATLI katılım gösteren herkese teşekkürlerini iletti.  
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 “Okuyoruz, Düşünüyoruz; Amasya’da Keşfediyoruz.” (ODAK) projesi ilimizde 

üç yıldır kesintisiz olarak uygulanmaktadır. Salgın sürecinde de uzaktan eğitimlerde 

de devam eden projemize il genelinde 38 öğretmen ile devam 926 öğrenci ile devam  

etmekteyiz.  

  

 Projede yaratıcı okuma etkinlikleriyle ilkokul öğrencilerinin okumaya karşı    

ilgilerini arttırmak amaçlanmaktadır. Yaratıcı okuma ise yaratıcı düşünme               

becerilerinden ve ölçeklerinden beslenen bir okuma yaklaşımıdır.  

  

 Projeye dahil olan öğretmenlerimiz salgın sürecinde de uzaktan eğitim ile        

yaratıcı okuma faaliyetlerini etkin bir şekilde uygulamıştır.  
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 “Amasya Saatini Kitaba Kuruyor” kampanyası kampanya          

kapsamında Ayşe Gül Kara Zorlu ile “Merak Uyandıran Kitaplar” isimli 

çevrimiçi bir etkinlik düzenlendi.  

 Düzenlenen etkinlikte yazar ile buluşan öğretmen, öğrenci ve veliler 

kitap okuma alışkanlığı,  yaş gruplarına göre kitap seçimi, kitap          

okumanın önemi gibi konularda bilgi sahibi oldu. Öğrencilerden gelen 

soruları da cevaplayan Ayşe Gül Kara Zorlu, Amasya’yı salgından sonra 

ziyaret      etmek için can attığını da belirtti. 



19 

 



20 

 

Salgın döneminde veliler öğrencileri canlı derse katma konusunda 

zorluklar yaşadı. Bu zorlukların en büyüğü de şüphesiz ilk okuma         

yazmayı uzaktan eğitimde öğrenen öğrencilerde oldu. Okul kültürünü 

edinememiş çocuklarda yaşanabilecek problemler konusunda                 

öğretmenlerimize ve velilerimize yardımcı olmak amacıyla Prof Dr. Emre 

ÜNAL ile “İlk Okuma-Yazma Süreci ve Çocukların Okuryazarlık           

Becerilerinin Geliştirilmesi” isimli çevrimiçi etkinliği düzenlendi.            

Etkinlikte öğretmen ve veliler için açıklamalar yapan Prof. Dr.  Emre 

Ünal etkinliğin sonunda Öğretmen ve velilerden gelen soruları   cevapladı. 
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 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri                

kapsamında salgın sebebiyle yüz yüze gerçekleştirilemeyecek olan          

gösterilerin sosyal medya hesaplarında yayınlanarak, bayram coşkusunu 

öğrencilerimizde hissettirmeyi amaçlayan bir kampanya düzenlenmiştir. 

Kampanya kapsamında video gönderen her öğrenciye İl Milli Eğitim     

Müdürlüğü tarafından kitap hediye edilmiştir. İl geneli yaklaşık 600        

öğrenci anaokulu kategorisinde, 1000 öğrenci ilkokul kategorisinde, 500   

öğrenci ortaokul seviyesinde kampanyamıza katılım sağlamıştır.              

Öğrencilerimizin göndermiş olduğu videolar Amasya İl Milli Eğitim       

Müdürlüğü ARGE sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmıştır.  
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 Covid-19 salgınından dolayı yüz yüze kutlayamadığımız 23 Nisan Ulusal        
Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Amasya Valisi Sayın Mustafa 
Masatlı ve Eşi Esra Masatlı Hanımefendi öğrencilerimizle buluştu.  
 
 Yayın esnasında konuşma yapan Sayın Valimiz,  tüm dünyayı etkisi altına alan 

salgın nedeniyle bu yıl ilk defa 23 Nisan Bayramını çevrimiçi olarak kutladığını,        

gelecek yıllarda yapılacak bayramların okul bahçelerinde ve tören alanlarında         

eskisi gibi coşkulu bir şekilde kutlanılması temennisinde bulundu. Öğrencilerden gelen 

soruları yanıtlayan Sayın Mustafa Masatlı bazı sorular karşısında ise çocukluğuna 

döndüğünü belirtti. 
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 Covid-19 salgınının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun 
önüne geçmemesi adına “Gökyüzüne Bir balon da benden” kampanyası başlattık.    
Hazırladığımız linke ad-soyadlarını giren herkes için isme özel bir afiş oluşturuldu. 
Sosyal medyada paylaşılan afişler bayramda herkesin aynı yöne bakarak aynı coşkuyu 
yaşadığının göstergesi oldu. 
 
 İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, Şube Müdürleri, öğretmenler ve             

öğrencilerin katılımı ile hazırlanan afişlerdeki balonları temsilen uçan balonlar 23    

Nisan sabahı İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünden havaya bırakıldı.   
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 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, ilimiz 

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hizmet binamızın fuaye alanında İl Millî Eğitim    

Müdürlüğümüze ait Youtube kanalı üzerinden konser verdiler. 

 Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından yayınlanan konserin sonunda      

konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürümüz Ömer COŞKUN, "Aziz milletimizin ve 

geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 

en kalbi duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere      

ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi 

saygı ve minnetle anıyorum" dedi. Ayrıca programlarda emeği geçen idareci öğretmen 

ve öğrencilere teşekkür etti. 
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İlimiz, Mart ayı başlarında Covid-19 salgınında yüksek risk    
grubu içindeydi. Bu salgınla mücadele etmek için                              
maske-mesafe-hijyen üçlüsünü hiç aklımızdan çıkarmadan               
hayatımızda var etmek zorunda olduğumuzu hatırlatmak amacıyla 
öğrencilerimize ve ailelerine sorumluluklarını salgının birlikte          
üstesinden geleceğimize yönelik bilinci tekrar uyandırmak adına    
müdürlüğümüz tarafından “Bize Yakışanı Yapalım, Maviliklere      
Koşalım.” kampanyası başlatıldı.  

Kampanya kapsamında müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak 
okul idarelerine ulaştırılan ve okul idarelerinin de öğrencilere dağıttığı 
Amasya haritasının öğrenciler tarafından maviye boyanarak             
dışarıdan rahatça görünecek bir şekilde evlerinin camlarına asmaları 
öğrencilerimizden istendi. İlimiz düşük riskli grubuna girene (rengi 
maviye dönene) kadar bu haritaların camlarda asılı kalması            
planlandı. Böylece hedefimiz herkes tarafından her dışarı çıktığında 
defalarca gözünün önünde olacak ve insanların dikkat etmesi gereken 
hassas noktaları farkında olmadan düşünmeleri sağlandı. 

Öğrencilerimiz kampanyaya yoğun katılım gösterdiler ve mavi 
bayraklar ilimiz düşük risk grubuna dönene kadar evlerinin           
camlarında asılı kaldı.  

Ayrıca bu kampanya salgınla mücadele kapsamında TRT          

tarafından haber yapıldı ve salgınla mücadele kapsamında örnek   

gösterildi.  
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  Amasya 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat 

Haftası kapsamında Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi         

sorumluluğunda “Amasya’yı Tanıyorum, Amasya’yı Seviyorum” Bilgi     

yarışması düzenlenmiştir. Yarışma 12 Haziran 2021 tarihi 10.00-17.00      

saatleri arasında 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.  

 

  Yarışma öncesi Sınıf öğretmenleri ve akademisyenler tarafından 

Amasya’nın tarihi ve kültürel öğeleri hakkında hap bilgiler hazırlanmış ve 

öğrencilere bu bilgiler ulaştırılarak, bu bilgiler doğrultusunda sınava       

hazırlanmaları sağlanmıştır. Sınava katılan her öğrenciye katılım belgesi 

düzenlenmiş ve 22 Haziran 2021 tarihinde Amasya Arkeoloji Müzesini     

aileleri ile birlikte ücretsiz gezmeleri sağlanmıştır.  
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 İlkokul kademesinde öğrencisi bulunan ev hanımı kadınların, hem    

ihtiyaç sahibi çocuklar için Amigurimi Örgü Organik Oyuncaklar örmeleri 

hem de bu amaç doğrultusunda kişisel becerilerinin artırılması amaçlanan 

proje Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.      

Merkez Fatih İlkokulu öğretmenlerinden Olcay İpek Dip ve velileri          

tarafından örgü bebekler örülmüş sonrasında Amasya Aile ve Sosyal       

Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan Çocuk Evlerinde yaşayan      

3-11 yaş arasındaki çocuklara uyku arkadaşları annelerimiz tarafından    

hediye edilmiştir.  
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  Milli Eğitim bakanlığı Ar-Ge Kalite ve İzleme Daire Başkanı     

Mehmet Baki Öztürk’ün katılımıyla “Her Şey Seninle Güzel,                 

Öğretmenim” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İl Milli Eğtiim Müdürü 

Ömer Coşkun, Şube Müdürleri, ilimiz genelinde görev yapan idareci ve 

öğretmenler katıldı.  

  Etkinlikte öğretmenlik konusunda deneyimlerini paylaşan 

Mehmet Baki Öztürk, öğretmenlik nedir, öğretmenlik motivasyon        

kaymakları  nelerdir konularında ilimizdeki öğretmenlerimiz ile sohbet 

etti ve  öğretmenlerimizin sorularını yanıtladı. 
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Lise Giriş Sınavına hazırlanan öğrencilerimizin motivasyonunu artırmak ve hedef                
belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla 8. Sınıf öğrenci ve velileri için “Okul Tanıtım Günleri”   
düzenlenmiştir. Programlarda sınavla öğrenci alan okullar kendi imkanları hakkında bilgilendirme 
yaparak  öğrencilerden ve velilerden gelen soruları yanıtladı. 

  
Etkinlik çerçevesinde ilimizde sınavla öğrenci alan liselerin yanı sıra farklı illerden sınavla   

öğrenci alan kurumlar ilimiz öğrencilerine tanıtım yapmıştır. “Okul Tanıtım Günleri” programında 
tanıtım yapan okullar; 

Kabataş Erkek Lisesi 

Ankara Fen Lisesi 

Macit Zeren Fen Lisesi 

Merzifon Fen Lisesi 

Suluova Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi 

Amasya Sosyal Bilimler Lisesi 

Amasya Anadolu Lisesi 

İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Şehit Ferhat Erdin Spor Lisesi 

Güzel Sanatlar Lisesi 

Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve  

Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Merzifon Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Suluova Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi 
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 İletişim, en yalın anlamı ile iki birim arasındaki duygu, düşünce ve 

bilgi alışverişidir. Çocuklarla doğru kanalı bulup iletişime geçerseniz, diğer 

pek çok konu da kendiliğinden çözümlenecektir. Sanki bir zincirle her şey 

iletişime bağlıdır. Doğru iletişimle çocuğun özgüvenine olumlu katkı        

sağlamış olursunuz. İletişimin öneminin insan hayatındaki yerinin farkına 

varılmasının sağlanması için müdürlüğümüz tarafından 08.04.2021        

Perseme saat 20.00'de öğretmen ve velilerimize yönelik Abdulkadir Özbek'i 

konuk ettiğimiz "Çocuklarla Etkili İletişimin 3 Anahtarı" isimli çevrimiçi 

etkinlik düzenlendi. 
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 Kastamonu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Doçent Doktor olarak  
görev yapan S. Tunay Kamer ile “Dijitalleşme Eğitim ve Kültürde Nasıl Bir Gelecek 
İnşa Ediyor?” isimli çevrimiçi etkinlik öğretmen ve velilerimizin katılımı ile            
gerçekleştirildi. Ekinlikte salgından dolayı öğrencilerimizin sürekli maruz kaldığı    
dijital ortamın dünyanın ve öğrencilerimizin geleceğinde ne gibi etkileri olacağına    
değindi. Oluşabilecek olumsuzluklar ile ilgili alınacak önlemlerden bahseden Kamer, 
öğrencilerimizin bu duruma ayak uydurmaları için birlikte nasıl hareket                 
edebileceğimiz hakkında da bilgi verdi.  
 
 Programın sonunda öğretmen ve velilerimizden gelen soruları yanıtlayan Doç. 

Dr. S. Tunay Kamer, yüz yüze eğitim döneminde de ilimizde mutlaka bir etkinlik      

geçekleştirmek istediğini de belirtti. 
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 Ziya Öğretmen’in "Gençler, 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş,    
sizlerle daha güçlü. " sözleriyle başlatmış olduğu  19 Mayıs Atatürk'ü Anma, 

Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılına özel "Meşale Bende" etkinliğindeki Meşaleyi 
Amasya’ya taşıdık. 

https://www.trthaber.com/etiket/mustafa-kemal-ataturk/
https://www.trthaber.com/etiket/mustafa-kemal-ataturk/
https://www.trthaber.com/etiket/19-mayis/
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 Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Amasya’ya      

teşrifleri ile Türkiye Cumhuriyetinin doğum belgesi niteliğinde olan Amasya            

Genelgesinin ilanının 102. Yıldönümü sebebiyle bir afiş oluşturuldu.  

 

 Resmi internet sitelerimizden ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlanan link 

üzerinden isme özel afişleri indiren öğretmen öğrenci ve velilerimiz kendi sosyal    

medya hesaplarında bu afişleri paylaştı.  

 

 Farkındalık oluşturmak ve festival coşkusunu online yaşamak adına düzenlenen 

etkinlik geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 



40 

 

İlimiz genelinde yürütülen eTwinning projelerinin niteliğini artırmak ve eTwinning Projesi         
yürütmek isteyen öğretmenlerimize rehberlik yapmak amacıyla 24-25 Şubat 2021 tarihlerinde 
Amasya, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Kocaeli, 
Yalova ve    Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı okul ve kurumlarda görev yapan yönetici 
ve öğretmenlerimize yönelik "13 İl 1000 eTwinner" adlı bir eTwinning çalıştayı gerçekleştirildi.  
Söz konusu çalıştaya ilimizde görev yapan yönetici ve öğretmenlerimizden toplam 30 kişi katılmış 
ve çalıştayın      sonunda katılan tüm öğretmenlerimiz kurucu veya ortak olarak bir projeye dahil 
olmuşlardır.  

 
13 İlden 14 eTwinning İl Koordinatörü ve eTwinning projelerinde deneyimi ve kalite etiketi      

bulunan mentör öğretmenler ile eTwinning projelerinde yer almak isteyen 1000 öğretmenin görev 
aldığı çalıştayın açılış programına Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel  
Müdürlüğü Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Sn. Mustafa Hakan BÜCÜK, 
13 İlin İl Milli Eğitim Müdürleri, eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Koordinatörü Mehmet 
Fatih DÖĞER,     Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Dr. Hülya BAL da katılım sağladı. 

 
Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çalıştayda, eTwinning faaliyeti kapsamında daha önce   

proje deneyimi olmayan öğretmenler, eTwinning projelerinde deneyimi ve kalite etiketi bulunan 
mentör  öğretmenlerin rehberliğinde grup çalışması yaparak 100'ün üzerinde proje hazırladılar. 
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Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Kocaeli, Konya, Ordu, Osmaniye, Şırnak, 
Uşak, Yalova, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, 
Kayseri’den oluşan 22 ilin katılımı ile 23 il koordinatörü tarafından “7 Bölge 22 İl Çalıştayı”         
gerçekleştirilmiştir.  

eTwinning projelerinin niteliğini artırmak ve eTwinning Projesi yürütmek isteyen               

öğretmenlerimize rehberlik yapmak amacıyla düzenlenen çalıştaya ilimizdeki kurum ve                 

kuruluşlarda görev yapan 4’ü mentör olmak üzere toplam 65 öğretmen katılmıştır. Çalıştayın       

sonunda  öğretmenlerimiz 61 yeni projede kurucu veya ortak olarak yer almıştır.   
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e-Twinning, Avrupa Birliğine bağlı veya üye ülkelerden 2 veya daha fazla okulun 

internet aracılığıyla tarafların anlaştıkları bir konu üzerinde ortaklaşa proje              

geliştirmesini ve yürütmesini sağlayan işbirlikçi bir çalışma platformudur. Her yıl 9 

Mayıs Avrupa genelinde “eTwinning Günü” olarak kutlanmaktadır. Bu çerçevede             

ilimizde görev yapan ve eTwinning faaliyetleri yürüten öğretmenler tarafından bir   

video hazırlandı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Coşkun’un da yer aldığı videoda 

öğretmenlerimiz “eTwinning varken” ve “eTwinning yokken” kıyaslaması yaparak 

oluşturdukları tema ile “eTwinning Günü”nü kutladılar. 
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2020-2021 yılı içerisinde ilimizde yürütülen eTwinning projelerinin                   
görünürlüğünü artırmak, yeni dönemde yürütülecek projeler ile ilgili fikir                
alışverişinde bulunmak, projelerdeki farklı etkinlikleri tanıtmak ve tanımak amacıyla 
“Amasya eTwinning Projeleri Tanıtma ve Yaygınlaştırma Günleri” etkinlikleri         
düzenlendi.  

Beş gün süren etkinliklerde toplam 83 proje tanıtıldı. Zoom üzerinden             

gerçekleşen etkinlikler ulusal çapta gerçekleştirildi ve ülkemizin çeşitli illerinden     

katılımcılar ilimizde yürütülen eTwinning projeleri hakkında bilgi sahibi oldu.         

Etkinliklerin sonundaki soru cevap bölümü ise öğretmenlerimiz için yeni dönemde   

çalışacakları projelerin ortaklarını belirlemek adına bir fırsat oldu. 
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 Çok iyi niteliklere sahip eTwinning projeleri düzenleyen öğretmenlere verilen, 

projenin belirli bir ulusal standarta ulaştığını belirten belgelere “Ulusal Kalite      

Etiketi” ve Avrupa standartına ulaştığını belirten belgelere ise “Avrupa Kalite       

Etiketi” denmektedir. Tamamlanan veya tamamlanması yakın eTwinning              

projelerinin başvuru yapabileceği bir süreçtir. 

 İlimizde yürütülen projelerin başvurusuna rehberlik etmek adına            

“Kalite Etiketi Başvuru Süreci” isimli bir webinar gerçekleştirilmiştir. Webinara 

Bursa Osmangazi projeler sorumlusu Bengül Toker katılarak başvuru süreci ile ilgili 

bilgiler vermiş ve öğretmenlerimizden gelen soruları yanıtlamıştır.   
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 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı içerisinde ilimizde yürütülen eTwinning         
projelerinin yer aldığı "eTwinning Örnek Projeler Dergisi" yayınlandı.  
 8 okul öncesi-anaokulu, 59 ilkokul, 30 ortaokul, 30 lise olmak üzere toplam 127 
projenin yer aldığı dergide öğretmenlerimiz kurucu veya ortak oldukları projeleri 
anlattılar.  
 Dergide projelere ait fotoğraflar, Projenin uygulandığı okul adı, projeyi          
uygulayan öğretmen adı, projenin uygulandığı öğrencilerin yaş grubu, projenin      
uygulandığı ülkeler ve projenin özeti yer aldı. 
Ayrıca dergide İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Coşkun'un da öğretmenlerimize 

hitaben sözleri yer aldı ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür etti. 
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2020 eTwinning Kalite Etiket’leri ve eTwinning Okul Levhaları              
öğretmenlerimizle buluştu. 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Amasya il genelinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim   
yılında yürütülen projelerde başarılı olmuş öğretmen ve okullara yönelik düzenlenen "eTwinning 
Ödül Töreni"  İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Teknoloji 
Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer ve Etkinlik 
Sorumlusu Turan Göre, Okul Müdürleri ve eTwinning projesi yürüterek Kalite Etiketi almaya 
hak kazanan öğretmenlerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.  
 50 Ulusal 31 Avrupa Kalite Etiketi olmak üzere ilimizden toplam 81 proje Kalite Etiketi 
almaya hak kazanmıştır. Kalite etiketi alan 32 öğretmenimiz, 22 farklı okulda ödül aldıkları bu 
projeleri yürütmüşlerdir. Ayrıca eTwinning okulu olma hakkı kazanan okullarımızdan 8          
okulumuz başvuru yapmış ve 8 okulumuz da eTwinning okulu olmaya hak kazanmıştır.  
 Konuşmalarla başlayan tören ödüllerin dağıtılması ve öğretmenlerimizin projelerini          

sergiledikleri stantların gezilmesiyle sona erdi. 
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 2020 yılında gerçekleştirdikleri çalışmalarla eTwinning okulu olmaya hak        
kazanan 8 okulumuzdan biri olan “Sosyal Bilimler Lisesi” İl Milli Eğitim                
Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen “2020 eTwinning Ödül Töreni”             
kapsamında  İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve 
Teknoloji Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi Türkiye Koordinatörü Mehmet   
Fatih Döğer ve Etkinlik Sorumlusu Turan Göre tarafından ziyaret edilerek yapılan     
çalışmalar ile ilgili bilgi aldılar.  
 Okulda eTwinning faaliyetleri hakkında bilgi veren okul müdürü Hüseyin Kılıç 

ve okulda eTwinning faaliyetlerinde bulunan öğretmenler ziyaretten çok mutlu          

olduklarını ve eTwinning faaliyetinin okullarında artarak devam etmesi için çaba    

göstereceklerini belirttiler. 
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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 
(T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin 
millî teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen 
Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. Festival 21-26 Eylül 2021    
tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecektir.  

İlimizde TEKNOFEST başvurularını tanıtmak ve desteklemek adına T3 Vakfı        
Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıf Müdürü Ömer KÖKÇAM’ı konuk ettiğimiz çevrimiçi bir         
etkinlik düzenlenmiştir. TEKNOFEST için ilimizden toplam 53 takım başvuru yapmıştır ve 
bu takımlardan 12 tanesi ön elemeyi gemiştir.  
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Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı   
bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve 
mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen       
TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda ilimizden 72 
proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 18 proje Samsun 
Bölge Finalinde sunulmaya hak kazanmıştır. 

Samsun Bölge Finali sonuçlara göre ilimizden 2 proje Türkiye finaline            

katılmaya hak kazanırken, 2 proje bölge ikincisi, 1 proje ise bölge üçüncüsü oldu. 

Bölge finalinde dereceye giren projelere göre başarı tablomuz aşağıdaki gibidir; 

Öğrenci adı Danışman Adı Okul Adı Alanı Derecesi 

Yavuz Bülent Yurduse-
ven 

Nursen Yılmaz Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve 
Sanat Merkezi 

Matematik Birincilik 
(Finalist) 

Salih Esad Tetik Mehmet Sarı Macit Zeren Fen Lisesi Türk dili Edebiya-
tı 

Birincilik 
(Finalist) 

Sudenaz Kanık 
İrem Çaydere 
Ilgın Yaşar 

Semra Yılmaz Macit Zeren Fen Lisesi Değerler 
Eğitimi 

İkincilik 

İhsan Kaan Sivaslıgil Ferat Çınar Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve 
Sanat Merkezi 

Tarih İkincilik 

Huzeyfe Fazıl Koç 
İklimiya Akça 

Zeynep Ateş 
Yıldırım 

Macit Zeren Fen Lisesi Türk Dili Ve 
Edebiyatı 

Üçüncülük 

Salgın nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Türkiye Finali’nde Nursen 
Yılmaz danışmanlığında Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Yavuz 

Bülent Yurduseven “Kırık Çubuk 
Probleminde Çokgen İçin Yeni Bir 
Yaklaşım” isimli projesi ile Türkiye 
üçüncüsü olmaya hak kazanmıştır.  
 
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl 
Milli eğitim Müdürü Ömer Coşkun, 
danışman öğretmen Nursen Yılmaz ve 
öğrencimiz Yavuz Bülent Yurduseven’i 
makamında kabul ederek                  
başarılarının devamını diledi.  
 
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun 
da öğrencimizi makamında kabul   
ederek, tebrik etti ve başarılarının   
devamını diledi.  
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Ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve               

uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını          

yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla 

düzenlenen        TÜBİTAK 2204- B Ortaokul Öğrencileri Arası Proje Yarışması’na    

ilimizden 72 proje başvurusu yapılmıştır.  Yapılan değerlendirmeler sonucunda 15 

proje Samsun Bölge Finalinde sunulmaya hak kazanmıştır. 

 

Samsun Bölge Finali sonuçlara göre ilimizden Yasemin Saltan danışmanlığında 

projesini yürüten Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Ömer 

Sadıç bölge ikincisi olmaya hak kazanmıştır.  

 

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Milli eğitim Müdürü Ömer Coşkun,            

danışman öğretmen Yasemin Saltan ve öğrencimiz Ahmet Ömer Sadıç’ı makamında 

kabul ederek başarılarının devamını diledi. 
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4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile 5-12. sınıf                        
öğrencilerinin ilan edilen tematik alanlar arasından kendi ilgi alanları doğrultusunda                
belirledikleri konular üzerine bilimsel metodolojiye uygun şekilde çalışmalar yaparak 
elde ettikleri araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri Bilim Fuarlarına destek        
verilmektedir. 

Bu kapsamda 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları 
Destekleme Programına ilimizden 82 proje başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK            
tarafından onaylanan projelerin Bilim Fuarı Sergisi 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı 
bahar döneminde gerçekleştirilecektir. 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında onaylanan ve sergilenmesi uygun görülen 

projeler salgın sebebiyle erteleme almıştır. Projelerin sergilenmesine fırsat bulan       

okullarımız müdürlüğümüzün katılımıyla proje sergilerini gerçekleştirmiştir. 

 2021 yılı Bilim ve Teknoloji Haftası TÜBİTAK tarafından 8 -14 Mart tarihleri 
arasında “81 İlde 81 Bilim Söyleşisi Etkinliği” ile kutlanmıştır. 
Çocuklarda ve gençlerde bilim farkındalığı oluşturmak ve ülkemizde bilim            
okuryazarlığını geliştirmek adına düzenlediğimiz bu etkinlikte bilim insanı Prof. Dr. 
İskender GÖKALP’i öğretmen ve öğrencilerimizle buluşturduk. 
 Etkinliğimiz çevrimiçi düzenlenmiş olup Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü    

Youtube sayfasından canlı olarak yayınlanmıştır. 
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Ülke genelinde yapılan 240 başvurunun 
bağımsız dış uzmanlar tarafından         
incelenmesinin ardından İl Millî Eğitim 
Müdürlüğümüz Okul Eğitimi ve Mesleki 
Eğitim alanlarında 2021-2027 yılları   
arası gerçekleştirilecek çalışmalar      
kapsamında yürütülecek uluslararası   
hareketlilikler, dil eğitimleri ile            
geliştirilecek öğretim programları ve   
öğretim materyalleri Avrupa Birliği   
fonları tarafından karşılanacaktır.            
İl Müdürlüğümüze bağlı kurum ve        
kuruluşlar hazırladıkları plan                
doğrultusunda yüksek kaliteli faaliyetleri 
gerçekleştirmek için gereken hibeye    
erişimleri uzun süreli ve daha kolay bir 
başvuru yöntemiyle gerçekleşecektir. 

Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı kurum/ kuruluşların Avrupa Birliği 2021-2027 yeni     
dönem Erasmus+ fırsatlarından yararlanmak 
için Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim alanlarında 
2 başvuru yapmıştır. Bu süreçte müdürlüğümüz 
iki farklı çalışma ekibi oluşturmuştur.            
Akreditasyon başvuru sürecinde oluşturulan 
proje ekiplerinde ilimizde daha önce başarılı 
projeler yazmış ve yürütmüş deneyimli          
öğretmenler yer almıştır. Etkili süreç yönetimi 
sonrasında    Müdürlüğümüz hem Okul Eğitimi 
alanında hem de Mesleki Eğitim Alanında     
Akreditasyon almaya hak kazanmıştır.          
Akreditasyon kabul süreci sonrasında           
Müdürlüğümüz Konsorsiyum lideri olarak, il 
geneli tüm okul ve kurumlarımızın 2021-2027              
Erasmus+ fırsatlarından en yüksek derecede   
yararlanmasının önü açılmış olacaktır. 

 Alınan akreditasyonun ardından İl Milli Eğitim      
Müdürlüğümüz okullardan uygulamak istedikleri projeler için 
başvurular almıştır. Başvuru süreci çevrimiçi olarak           
düzenlenen etkinlikler ile tanıtılmıştır. Tanıtımların           
sonrasında okullardan gelen başvurular değerlendirilmiş ve 
2022 yılında hareketlilik düzenleyecek okullar                   
müdürlüğümüz konsorsiyum üyeleri olarak belirlenmiştir. 
Belirlenen konsorsiyum üyeleri ile bir tanıtım toplantısı      
düzenlenerek süreç hakkında bilgi verilmiş ve ortaklık        
belgeleri imzalanmıştır. 
Mesleki Eğitim alanında alınan akreditasyon sonrasında     

alınan başvurularla belirlenen konsorsiyum üyesi               

okullarımızdaki tüm öğretmenlerimize bilgi vermek amacıyla 

okul ziyaretleri yapılmıştır. Yapılan ziyaretlerde süreç          

hakkında bilgilendirme yapılarak, yapılması planlanan         

hareketlilikler hakkında fikir alışverişi yapılmıştır. 
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