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Eğitim birçok farklı boyutu aynı anda içine alan, bireyin doğumundan 

ölümüne kadar devam eden bir davranış kazandırma sürecidir. En değerli yatırım 

olarak nitelendirilen eğitim, toplumların gelişme ve kalkınma süreçlerinin temelini 

oluşturmaktadır. Araştıran, sorgulayan, meraklı, gelişim ve değişime açık bireyler 

yetiştirmek küreselleşen dünyanın eğitim anlayışının amacıdır. Bu kapsamda ham 

maddesi öğrencilerimiz olan eğitim, biz eğitimcilerin omuzlarına büyük 

sorumluluklar yüklemektedir. 

Biz eğitimcilerin görevi, “Şeyh Edebali’nin “Geçmişini iyi bil ki geleceğe 

sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın. “ 

sözünde ifadesini bulan “bir ayağı kültürel-manevi değerlerine sabit, diğer ayağı 

hayallerine koşan” nesiller yetiştirmektir. “Geleceğe sağlam basan” nesiller 

yetiştirmenin en temel yolu da araştırmak ve bu araştırdıklarını daha üst aşamalara 

getirmekten geçmektedir.  
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        Ömer COŞKUN 
Amasya İl Milli Eğitim Müdürü 

 

Salgın süreci bize okulların ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. am 

da bu noktada devreye Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren ve halk 

arasında AR-GE olarak bilinen Strateji Geliştirme Birimi devreye girmektedir.  

Okulların öneminin daha çok anlaşıldığı pandemi döneminde AR-GE birimimiz 

gerek çevrimiçi gerek yüz yüze gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinde doğrudan katılım 

sağlayarak etkin bir rol üstlenmiştir. Salgının okullarımız ve öğrencilerimiz ve 

öğretmenlerimiz üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri en aza indirmeye çalışmıştır.  

İçinde bulunduğumuz dönemde AR-GE birimimiz katıldığı/yürüttüğü, eTwinning, 

STEM, TÜBİTAK, Teknofest, OKA, DOKAP ve Erasmus+ Avrupa Birliği Projeleriyle 

ilimizde eğitimin etkililiğini artırıp yenilikler getirerek kurumlarımıza rehberlik etmeye 

çalışırken “Vefa, Amasya Okuyor, Şehr-i STEM, 2021 Değerlendirme Programı” gibi 

program ve projelerle öğrenci ve öğretmenlerimizin moral ve motivasyonunu üst düzeyde 

tutmayı amaçlamıştır. 

İlimizde son 6 ayda gerçekleştirilen eğitim-öğretim alanındaki projelerimizden, 

üretimlerimizden ve daha da önemlisi bizleri manevi yönden ayakta tutmaya yarayan 

etkinliklerden, kısacası ilimizde eğitimin olumlu yönde gelişip zenginleşmesini 

sağlayacağını düşündüğümüz çalışmalardan bahseden bu bültenin hazırlanmasında emeği 

geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
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 BİR SERÜVENDİR ÇALIKUŞU 

 Zaman ve mekan... Dünya var olalı bazen birbirini kovalarlar, bazen rakip 
olurlar,bazen de yol yoldaş olurlar. İşte eğitim de insanlık tarihiyle bu zamanda başlar. 
Eğitimin başlangıcından itibaren Çalıkuşu dünyanın dört bir yanında canhıraş 
mücadelenin içinde yer almıştır. Onun için sıcak soğuk fark etmez. O,her daim gönül 
iklimlerinde gezer durur. 
 
 Tarih boyunca hayatına 
neler neler sığdırmadı ki. 
Akdağ’ın sarp yamaçlarında, 
Harşena Dağı’nda, Ballık’ın 
derelerinde veya Ziyaret’in 
muhteşem ağaçlarında dünyaya 
geldi. Yüreği hem korkudan hem 
de heyecandan pıt pıt çarpardı. 
Can olmak, umut olmak, yön 
vermek tek hedefiydi 
Çalıkuşu’nun. Koştu 
Direkli’ye,uçtu Bayırlı’ya 
gülümseyerek bekleyen kalpler 
için.Yüzleri kırmızı, elleri 
soğuktan çatlamış Anadolu 
çocuklarını memleket için 
heyecanlandırmak ve onların 
düşüncelerinde diyar diyar 
dolaşmak tek dileğiydi.. 
Kılıçarslan’ın gördüğü rüyada, 
şehzadelerin rahlelerinde, 
Akşemsettin’in nasihatlarında ve 
Amasya’daki ilim irfan 
kapılarında hep sen vardın 
Çalıkuşu. Bazen Feride öğretmen 
oldun bazen de “Efendiler, 
milletin istiklalini yine milletin 
azim ve kararı kurtaracaktır.” 
ruhunun içinde kendini gösterdin. 
Bu demek oluyor ki Selanik 
semalarında da çok yol katettin. 
 
 
 Çalıkuşu’nun hikayesi insanlık tarihi varoldukça hiçbir zaman bitmeyecek. 
Yolda kalmışlara kılavuz olacak. Yüreği yananlara yumuşak tüylü kanatlarıyla huzur 
verecek. Çalıkuşu seksen bir ilimizde yeni maceralar oluşturmak için yola revan oldu. 
Haberiniz olsun. 

Alpaslan KANAR 
Şube Müdürü 
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Vefa Kervanı 
 
İnsan kaderini yaşar boylu boyunca  
Çıkalım hayat merdivenlerini yavaş yavaş 
Yaktı tenimizi zemheri, ayaz 
Üşümeye başladı türküler biraz biraz 
Yetiş geçiyor zaman 
Az kaldı  
Az 
 
 Yetiştiler ve gittiler 
 Arkalarından ümit bestelediler 
 Pala Palamut’un nağmeleri 
 Yürekleri mest ettiler 
 
Alemlerin ustası nakşetti 
Çekiç sesleri ile aleme 
Bir içli türkü tutturdu 
Gizli gizli konuşsak 
Gel görünme annene 
 
 Hey gidi Koca Mehmet! 
 Gideceksin biliyorum. 
 Kendi ifadenle 
 Bu sevdaya baş koymadan 
 Gözlerimde yaş koymadan 
 Taş üstüne taş koymadan 
 
Yıl 2021 
Yunus Emre ve Türkçe yılı 
Bıraktın Karahocagil Divanı’nı 
Ettin bize hediye 
Oldukça sade ve de Türkçe 
 
 Hayatını Kur'an hizmetine adayan 
 Memleketimizi hafızlarla donatan 
 Görmesede gönüllere ferahlık salan 
 Hiçbir zaman dillerden düşmeyen Ama Hocam 
 
Bu toprakların ruhuna bağlı bir kardeşti 
Elinden geldiği kadar insanlığa hizmet etti 
Birçok derginin yayın hayatına öncülük etti 
Bu mümin kardeşimiz Mustafa Asım Gültekin’di 
 
 Gurbette kaldık biliyoruz 
 Sizleri çok ama çok seviyoruz 
 Eserleriniz için teşekkür ediyoruz 
 Rahmet ve şükranla yad ediyoruz 

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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Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından yürütülen “Amasya 
Vefa Gösteriyor” projesi kapsamında Şair, Yazar ve Tiyatro Eğitmeni Mehmet 
HOPAL’ı anma gecesi gerçekleştirildi. İl Şube Müdürümüz Alpaslan 
KANAR’ın şiiri ile başlayan program Mehmet HOPAL’ın mahdumu Serdar 
HOPAL’ın konuşması, Üstad Yavuz ÇETİN’in Mehmet HOPAL’ın “Gideceksin 
Biliyorum” şiirini okuması, Nurettin KARADEMİR’in müzik dinletisi, Orhan 
BOL yönetmenliğinde Türkiye Sakatlar Derneği Tiyatro Topluluğu 
oyuncularının sergilediği Mehmet HOPAL’ın yazdığı “Sınır Taşı” oyununun 
sergilemesi ile sona ermiştir.  
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2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus 
Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından 
anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. 30 Ocak 2021 tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlanan Genelge ile 2021 yılı Cumhurbaşkanlığımız tarafından 
“Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda “Dünya Dili 
Türkçe” adıyla yurt içinde ve dışında etkinlikler düzenlenmesine karar 
verilmiştir. Bu kapsamda Amasya Valiliği öncülüğünde Amasya Sosyal Bilimler 
Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından Yunus Emre’yi Anma Programı 
düzenlendi. Programa katılan Sayın Valimiz Mustafa MASATLI günün anlam ve 
önemini şu şekilde ifade etmiştir; “Anadolu coğrafyasının gönül sultanlarından 
Yunus Emre'yi, Mürşid'inin deyişiyle ‘Bizim Yunus'u’ Hak’ka yürüyüşünün 700. 
yıl dönümünde anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 

 
Yunus Emre bu topraklarda, Mevlana Celaleddin Rumi gibi, Hacı Bektaş-ı 

Veli gibi, Pir Sultan Abdal gibi, insanımızın hafızasına kazınmış bir gönül eridir. 
O, insanlara, hayvanlara ve tüm yaratılmışlara olan sevgisini ‘Yaradılanı 
severim, Yaradan’dan ötürü’ sözleriyle dile getirmiş, günümüzde belki de 
eksikliğini en çok hissettiğimiz değerlerden olan, karşılık beklemeden sevmeyi, 
tüm insanlığa bir kez daha hatırlatmıştır. 

 
Yunus'un öğretileri sadece bu topraklarda değil, dünyanın dört bir 

yanında değer görmüş ve Ülkemizin girişimleri sonucu Yunus Emre'nin 
vefatının 700. yıl dönümü UNESCO anma ve kutlama etkinliklerine dâhil 
edilmiştir. Bununla birlikte 2021 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
ERDOĞAN Beyefendinin takdirleriyle ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ olarak da 
ilan edilmiştir. Bizler de bu çerçevede, Yunus Emre'nin hoşgörüsünü, tasavvuf 
anlayışını, gönül dünyasını ve bilgeliğini daha iyi anlamak adına çeşitli 
programlar düzenleyerek, ‘Bizim Yunus'u’ genç kuşaklara ve toplumumuza 
yakından tanıtmaya çalışıyoruz.” 
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#amasyaokuyor  
2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde Covid-19 Pandemi sürecinde 

evde aileleri ile vakit geçiren öğrencilerimizin aileleri ile nitelikli 

zaman geçirmesi ve toplumsal anlamda kitap okumanın önemi 

hakkında farkındalık yaratmak için Amasya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ARGE Birimi tarafından “Amasya Okuyor” ve “Amasya 

Saatini Kitaba Kuruyor” sloganları ile kitap okuma kampanyası 

başlatılmıştır. Her hafta belirlenen gün ve saatlerde okunan kitaplar 

ile ilgili fotoğrafların sosyal medya platformlarında sloganlarımız 

etiketlenerek paylaşılması istenmiştir. Öğrenci, öğretmen ve özellikle 

veliler tarafından ilgi ile desteklenen projemiz bir gelenek haline 

gelmiştir ve yoğun ilgi ve katılımla devam etmektedir.  
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"Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerine 
okuma alışkanlığı kazandırmak, öğrencilerin akranları ile gerçekleştirilen 
etkinliklerde yer almasını desteklemek, yaratıcı okuma faaliyetlerine 
öğrenci katılımını sağlamak ve ilimizin tarihi mekânları hakkında bilgi 
almak amacıyla Müdürlüğümüz AR-GE Birimi tarafından "Tarihi Mekân 
ve Kitap" etkinliği düzenlendi. 
İlkokul öğrencilerine yönelik yapılan faaliyet İl Millî Eğitim Müdürümüz 
Ömer COŞKUN, Amasya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
Oğuzhan ZOBU, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Alpaslan KANAR, 12 
öğretmen ve 60 öğrencinin katılımlarıyla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin 
Tıp ve Cerrahi Müzesi'nde (Bimarhane) gerçekleştirildi. Öğrencilerin 
bireysel olarak sessiz okuma yapmaları ile başlayan etkinlik Remziye 
Uludağ KIRÇIL öğretmenimizin yaptığı yaratıcı okuma çalışması ile 
devam etti. Okuma etkinliklerinin ardından öğrencilerimize Amasya 
Belediye Başkanı Mehmet SARI'nın gönderdiği kitaplar hediye edildi ve 
dondurma ikramı yapıldı. Etkinlik öğrencilerimizin öğretmenleri eşliğinde 
Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi'ni gezmesiyle son 
buldu. 
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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Telafide Ben De 
Varım" etkinlikleri kapsamında Müdürlüğümüz AR-GE Birimi ve 
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile "Ağacını Sev Ağacını 
Koru" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Vali Mustafa MASATLI ve 
Orman Bölge Müdürü Halil OFLU çocuklara ormanların ne kadar 
zor koşullarda bu hale geldiklerini ve ormanları korumanın ne denli 
önemli olduğunu vurgulayan konuşmalar yaptılar.  
Orman Bölge Müdürlüğü personeli ormanların yanmaması ve 
yangınların engellenmesi konusunda bireyler olarak alınabilecek 
basit önlemleri çocuklarla paylaştı. Akabinde çocuklar 
Müdürlüğümüzce hazırlanmış oyun istasyonlarında Hafıza Kartları, 
Çemberden Geçme, Halka Atma, Su Balonu, Hedefe Top Atma, Bocce 
ve İplerle Dans gibi doğa oyunları oynadılar. Program sonunda 
Müdürlüğümüzce hazırlanmış katılım belgeleri ve Orman Bölge 
Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ikramlar çocuklara verildi. 
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Toplumun her bir ferdinin interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı, etkili 
şekilde kullanmalarını sağlamaya yönelik faaliyetler, içerikler, çalıştaylar, 
çevrimiçi ve çevrimdışı konferanslar, ürünler geliştirerek vatandaşlarımızın 
farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan 
SİBERAY projesi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  
  

 Emniyet Genel Müdürlüğü ile Müdürlüğümüzün yaptığı protokol 
çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarımızda 
Müdürlüğümüzün planlaması doğrultusunda seminer ve programlar 
yapılmaktadır. Programda öğrencilerin yaş gruplarına göre hazırlanan sunular 
eşliğinde yapılan tanıtımın ardından öğrencilerden gelen sorular da cevaplanarak 
çocuklarımızın güvenli internete ulaşması konusunda bilinç oluşturulmaktadır.  
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Toplumun her bir ferdinin interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı, etkili 
şekilde kullanmalarını sağlamaya yönelik faaliyetler, içerikler, çalıştaylar, 
çevrimiçi ve çevrimdışı konferanslar, ürünler geliştirerek vatandaşlarımızın 
farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan 

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Müdürlüğümüzün yaptığı protokol 
çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarımızda 
Müdürlüğümüzün planlaması doğrultusunda seminer ve programlar 
yapılmaktadır. Programda öğrencilerin yaş gruplarına göre hazırlanan sunular 
eşliğinde yapılan tanıtımın ardından öğrencilerden gelen sorular da cevaplanarak 
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 Gençlik Spor Bakanlığı tarafından uygulanan 
"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 
Müdürlüğümüz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünce 
yüzme faaliyetleri düzenlenmektedir. Etkinlikler, kızlar 
için ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden öğrenciler 
ile Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri; erkekler için ise 
ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden öğrenciler ile 
Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri 
gerçekleştirilmektedir.  
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İl genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde 
öğrencilerimiz Amasya İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde yer alan 
Trafik Eğitim Alanında eğitimlere katılıyor. Yüz yüze eğitimin başlaması ile 
birlikte öğrencilerimizin trafik kurallarını öğrenmeleri ve bilinçli birer 
vatandaş olmaları için Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Amasya İl 
Emniyet Müdürlüğü ortaklığında faaliyetler başlamıştır.  
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Fen, matematik ve teknoloji okur yazarlık düzeylerini artırmak, 
öğrencilere eleştirel ve kritik düşünme becerisi kazandırmak ve günlük 
hayatta karşılaşılabilecek problemlerin farkına varmalarını sağlamak 
amacıyla Şehr-i STEM Projesi başlatılmıştır. Projenin ilk etkinliği 
olarak planlanan STEM (Temel Seviye) Kursu Scientix Türkiye Ekibi 
Koordinatörü Dr. Tunç Erdal AKDUR ve Scientix Türkiye Ekip Üyesi 
Esra KAYIŞ tarafından 40 öğretmenimize verilmiştir. Eğitimde temel 
seviye STEM becerileri hakkında bilgi alan öğretmenlerimiz, kendi 
STEM projelerini oluşturarak projeleri hakkında sunum yaptılar. 
Öğretmenlerimiz eğitim sonunda belgelerini İl Müdürümüz Ömer 
COŞKUN’dan aldılar.   
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APSİS; kurulumu 2021 yılı başlarında İl Müdürümüz Ömer COŞKUN'un 
talimatlarıyla Müdürlüğümüz AR-GE biriminin Müdürlüğümüz Bilişim 
Teknolojileri Uzmanı ile birlikte projelendirdiği ve tasarım, içerik ve 
yazılımının Kasım 2021'de tamamlandığı "Hedef Proje İzleme ve Veri 
Depolama" sistemidir. 
Bu sistemde tüm kademe okul ve kurumlar, personel ve öğrenci 
durumlarına göre İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen hedef 
sayıda TÜBİTAK, eTwinning, Ersamus+ gibi Ulusal ve Uluslararası 
projeler geliştirecek ve bu projelere ait bilgileri APSİS üzerindeki gerekli 
alanlara işleyeceklerdir. Bunun haricinde okullar ve kurumlar yerelde 
yapılan proje ve faaliyetlere katılım durumları ile birlikte belirlenen hedef 
projeler haricinde kendi geliştirdikleri veya katılım gösterdikleri Yerel, 
Ulusal ve Uluslararası faaliyet ve projeleri APSİS üzerinde 
kaydedebileceklerdir. Bu sayede okul ve kurumların proje geliştirme 
kapasiteleri artırılmış olmakla birlikte elde edilen verilerle eğitim 
kurumlarının Yerel, Ulusal ve Uluslararası projelerden yararlanma 
oranları ve bu projelerin kurum, eğitici ve öğrenciler üzerindeki etki ve 
faydaları daha net verilerle görülmüş olacaktır. 
APSİS tanıtım faaliyeti kapsamında Şube Müdürümüz Alpaslan KANAR 
tarafından ilçe şube müdürlerine ve il merkezindeki okul müdürlerine bir 
sunum gerçekleştirilerek APSİS amaçları ve kullanımı konusunda 
ilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmeler doğrultusunda her okuldan bir proje 
koordinatörü belirlendi. Amasya il genelindeki tüm proje koordinatörlerine 
AR-GE Birimimiz tarafından kendi ilçelerinde tanıtımlar yapıldı ve 
öğretmenlerin sistemi nasıl kullanacağı konusunda bilgi verildi.  
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Her alanda güçlü bir eğitim modeli… 
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24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlikleri kapsamında 
Müdürlüğümüz tarafından bir dizi etkinlikler gerçekleştirildi. Bu 
bağlamda; 
 

28 Eylül 2021 tarihinde hayatını kaybeden Abdurrahman Kamil 
Ortaokulu öğretmenlerinden Emel UYANIK anısına öğrencileri 
tarafından hatıra ormanı oluşturulması gerçekleştirildi.  

İdareci, öğretmen ve STK temsilcilerinin katılımlarıyla Belediye 
Kültür Merkezinde Amasya Sosyal Bilimler Lisesinin 
hazırladığı Öğretmenler Günü Kutlama Programı 
gerçekleştirildi.  

Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde il genelinde 
öğretmenler ve öğrenciler arasında spor müsabakaları 
gerçekleştirildi. 

24 Kasım 2021 tarihinde Müdürlüğümüz fuaye alanında 
Öğretmenler Günü Kokteyli gerçekleştirildi.  

Şehit Öğretmenlerimizin mezarları ziyaret edildi.  
Emekli öğretmenlerimize ziyaretler düzenlendi. 
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 Mitsubishi Corporation ile Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'nin ortak finansmanıyla, öğrencilerimize yenilenebilir enerji 
teknolojisi olan güneş enerjisinden elektrik üreten santrallerin 
kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesi 
ile ilgili bilgileri kazandırmak için "Şehit Gültekin Tırpan Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Enerjik Okullar Projesi" dâhilinde atölye 
binasının ve güneş enerjisi santralinin kurulumu gerçekleştirildi.  
 
 Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
bünyesine kurulumu gerçekleştirilen 10KW'lık güneş enerji 
santralinin okulun elektrik enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü 
karşılaması beklenirken aynı zamanda Elektrik Elektronik 
Teknolojisi Alanı öğrencilerine de yenilenebilir enerji alanında 
uygulamalı olarak eğitim görme imkanı sağlayacaktır. 
 
 Kurulumu geçekleştirilen güneş enerji santrali 80m2 lik bir 
alanı kaplarken yılda 12.000 KWh/Yıl üretim sağlayacağı ön 
görülmektedir. Santralin beklenen üretim miktarı ile yaklaşık 
olarak 5yıl gibi kısa bir zaman içerisinde kurulum maliyetini 
karışlaması beklenmektedir. 
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DOKAP tarafından finanse edilen Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ARGE Birimi tarafından yürütülen Amasya Gökhöyük Şehit 
Cemalettin Özdemir Mesleki ve Anadolu Lisesinde laboratuvarı 
kurulan “Teknoloji ve İnovasyon Atölyesi” projesi tamamlandı. 
Gelişen teknoloji ve araçları hayatımızın her alanında bizlerin 
hayatını kolaylaştırmaktadır. Özellikle istihdam sağlayan sektörlerde 
makineleşme ve teknolojik araçlar hem üretilen ürünlerin niteliğini ve 
niceliğini artırmakta hem de talep oranını iyi yönde etkilemektedir. 
Bu anlamda eğitim öğretim alanında teknolojinin nimetlerinden 
yararlanmak kaçınılmazdır ve gereklidir. Özellikle çok önemli bir 
istihdam ve üretim alanı olan tarım alanında teknolojik gelişmelerin 
faydalarından yararlanmak sektörün kapasitenin iyileştirilmesi ve 
artırılması açısından önemlidir. Tarım sektörüne yönelik personel 
yetiştiren meslek liselerimiz de öğrencilerin teknolojik araçlarla tarım 
sektörünün gelişimi konularında eğitim almaları çok önemlidir. 
Gelecekte sektöre yön verecek olan gençlerin okul sıralarında kendi 
sektörlerinin dünya ölçeğinde gelişimini yakalaması öğrenciler için 
özel dizayn edilmiş bu atölyeler ile mümkündür. Amasya Gökhöyük 
Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Anadolu Lisesinde kurulan 
“Teknoloji ve İnovasyon Atölyesi” öğrencilerin bu fırsatlardan 
yararlanmasını sağlayacaktır.  
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 eTwinning projelerini ilimizde yaygınlaştırmak amacıyla 
Müdürlüğümüz AR-Ge Birimi tarafından “eTwinning Tanıtım 
Günleri” isimli etkinlikler düzenlenmektedir. Etkinlikler 
kapsamında eTwinning projesi yapmak isteyen veya daha önce 
eTwinning konusunda bilgi sahibi olmayan öğretmenlerimize yüz 
yüze veya çevrimiçi bilgilendirme toplantıları ve okul ziyaretleri 
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Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim 
teknolojilerini ve yabancı dil becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen eTwinning 
faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen projeler, ulusal çapta "Ulusal Kalite Etiketi", 
Avrupa çapında ise "Avrupa Kalite Etiketi" ile ödüllendirilmektedir. 
 
eTwinning'de, 2020-2021  döneminde  yaptıkları projeler sonucunda Milli Eğitim 
Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü eTwinning Ulusal Destek 
Servisi tarafından Ulusal Kalite ödülüne ve Merkezi  Destek Servisi tarafından Avrupa 
Kalite Etiketi ödülüne layık görülen projeler ve öğretmenlerimiz Kasım ayı itibariyle 
belli oldu.   
 
2021 yılına ait başvurular sonucunda, ilimizdeki 177 proje Ulusal Kalite Etiketi ve 54 
proje ise Avrupa Kalite Etiketi ödülüne layık görülmüştür. Etiket alan öğretmen 
sayımız 124, projelerimiz ile ilimize gelen toplam etiket sayısı ise 248'dir. İlimiz Ulusal 
Kalite Etiketi sayısında bir önceki yıla göre %354, Avrupa Kalite Etiketi sayısında ise 
%229, etiket alan öğretmen sayısında ise %387 artış göstermiştir. Toplam Kalite 
etiketi sayısındaki artış ise bir önceki yıla göre %306'dır.    
 
Covid-19 salgın döneminin tüm zorluklarına rağmen öğretmenlerimiz uzaktan eğitim 
süreci ile birlikte eTwinning projelerine katılarak büyük bir başarı elde etmişlerdir. 
Diğer ülkelerde bulunan okul, öğretmen ve öğrencilerle tecrübe paylaşımı, yenilikçi 
eğitim yaklaşımları gibi birçok alanda iş birliği yaparak, hazırladıkları projelerle 
Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanan ve ilimize bu 
gururu yaşatan tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ederiz.     



38 

 

 Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol 
oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk 
ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e 2021 
yılında okullarımızdan birçok başvuru yapılmıştır. Yapılan 
başvuruların değerlendirilmesi sonucu ilimizden 4 takım finallere 
katılma hakkı elde etmiştir. Takımlarımız; 
 
 
 Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin 
kurmuş olduğu Kodrota_İHA ve Macit Zeren Fen Lisesi 

öğrencilerinin kurmuş 
oldukları Alfa ve Mzfly 
isimli takımlar Tasarım 
Raporu ve Uçuş 
Videosu Çekimi 
aşamalarını geçerek 13-
18 Eylül 2021 tarihleri 
arasında Bursa'da 
düzenlenen TeknoFest -
TÜBİTAK Liseler Arası 
İnsansız Hava Araçları 
Yarışması Finallerine 
katıldı. 
 
Şehit Ferhat Ünelli 
Bilim ve Sanat Merkezi 
öğrencilerinin kurmuş 
olduğu Kodrota_UA 
isimli takım 21-26 Eylül 
2021 tarihleri arasında 
İstanbul'da düzenlenen 
TeknoFest -TÜBİTAK 

Liseler Arası Uçan Araba Yarışması Finallerine katıldı.  
 
 Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER, Özel Öğretim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir GÜL ve 
Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanımız Sayın M. Ramazan 
BARIN takımlarımızın bulunduğu stantlarda incelemelerde bulundu. 
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 Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen 4006-TÜBİTAK Bilim 
Fuarları Destekleme Programı 8. Bilim Fuarları (2019-2020 çağrısı) 
kapsamında desteklenen projelerin sergisi 15 Eylül-31 Aralık 2021 
tarihleri arasında gerçekleştirildi. Fuarlar İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
yetkilileri, okul idareci ve öğretmenleri, öğrenciler, veliler ve misafirler 
tarafından Covid-19 salgını kurallarına uyularak ziyaret edildi. 
Fuarlarda görev alan ve projelerini sergileyen öğrenciler fuara katılan 
izleyicilere sunumlar yaparak projelerini tanıttılar.  
 
 2020-2021 Çağrı Dönemi 9. Bilim Fuarları kapsamında destek 
almaya hak kazanan projeler için sözleşme imza süreci tamamlayan 36 
okulumuz ise proje sergilerini 7 Şubat - 17 Haziran 2022 tarihleri 
arsında gerçekleştirilecektir.  
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Erasmus+ Akreditasyonu ile kurum ve kuruluşlar, 

hedeflerini gerçekleştirmek üzere birkaç yıllık süreyi 

kapsayan hareketlilik faaliyetlerini planlama ve 

uygulama imkânı bulmaktadır. Bu kapsamda Amasya 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim ve Okul 

Eğitimi alanlarında yaptığı başvurular sonucunda 

akredite kurum olmaya hak kazandı.  

 

Akredite kurumların 2022 yılı hareketlilikleri için 

elde ettiği hibe miktarı geçtiğimiz günlerde açıklandı. 

Bünyesinde bulunan okullar ile çalışmalar, çalıştaylar 

ve programlar gerçekleştirerek hibe başvurusunda 

bulunan Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü mesleki 

eğitimde 147.107.00, okul eğitiminde ise 62.800,00 Euro 

olmak üzere toplamda 209.907,00 Euro hibe elde etti.  
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Bu hibe ile ilimizden hem mesleki eğitim alanında 

hem de okul eğitimi alanında beceri eğitimi ve staj, 

işbaşı eğitimi, kurs, mesleki beceri yarışmaları vb. 

yurtdışı faaliyetleri düzenlenmesi planlanmaktadır.  
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Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme ARGE Birimi tarafından 2021 yılı 

içerisinde gönüllü olarak proje faaliyeti yürüten öğretmenlerimize 

yaptıkları çalışmaları taçlandırmak adına bir etkinlik düzenlendi. 

Etkinlikte eTwinning kalite etiketi alan 123, 2019-2020 ve 2020-2021 

eğitim öğretim yılları içerisinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında 

yürütücülük görevi üstlenen 73, TÜBİTAK 2204/A-B yarışmalarında 

danışman oldukları projeler bölge finaline kalan 24, TEKNOFEST 

yarışmalarında ön elemeyi geçen projelerde danışmanlık yapan 7, 

Erasmus+ projesi yürüten 36, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları 

kapsamında panel düzenleyen 3 öğretmenimiz olmak üzere toplam 266 

öğretmenimiz kendileri adına düzenlenen belgeleri İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Ömer COŞKUN’un elinden aldı.  
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