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Dr. Hüseyin GÜNEŞ - İl Milli Eğitim Müdürü 

 

İçinde bulunduğumuz çağda, ülkeler arasındaki siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik alan-

lardaki ortak değerlerin sınır tanımaz bir şekilde küreselleşmesi neticesinde yayılması, ge-

lecekte hayatın vazgeçilmez bir şartı olarak tüm ülkeleri etkileyecektir. Artık değişim, sü-

rekli ve kati bir nitelik kazanmış ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu değişimin 

temelinde, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, bilim ve teknolojideki baş döndü-

rücü gelişmeler, yönetim modellerindeki değişim, yaşam kalitesi, verimlilik arayışları gibi 

ekonomik ve sosyal nedenler öne çıkmaktadır. 

Dünyadaki bütün bu gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kamu yönetimi, değişen 

şartlara ve vatandaşların beklentilerine daha hızlı cevap verecek şekilde, saydam, yeni-

liklere açık, sorumlu ve hesap verebilen bir yapıya doğru hızlı bir şekilde kendini yenile-

me ve hiyerarşik örgütlenmeden basit ve yapay bir örgütlenmeye geçiş yolunda çok 

önemli mesafeler kaydedilmiştir. 

Bu yeni kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda Kamu Mali Yönetimi ile ilgili kanun ve yö-

netmelikler, kamu idarelerinin kendileri için stratejik amaç ve hedefler belirlemelerini, 

performanslarını önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda ölçmelerini, bütün bu süre-

cin izleme ve değerlendirmelerini yapmalarını ve katılımcı yöntemlerle stratejik plan ha-

zırlamalarını zorunlu hale getirmiştir. Öyle ki; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-

nunu’nun 9. maddesi doğrultusunda kamu kuruluşları “Stratejik Plan” hazırlamak konusun-

da yükümlü hale getirilmiştir.  

Amacımız, gerek İl gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planlarının başarı ile uygula-

nabilmesi için tüm yöneticilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte stratejik planlarımız-

da belirttiğimiz hedefleri gerçekleştirerek vizyonumuza ulaşmaktır. 

 



Milli Eğitim Bakanlığı’mızın 2015-2019 Stratejik Planı Hazırlama Çalışmaları kapsamın-

da yapılan tüm iş ve işlemlere uygun şekilde Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-

2019 Stratejik Planı hazırlanarak yayınlanmıştır. İlçe ve kurumlarımıza stratejik plan 

hazırlama çalışmalarında kendilerine gerekli rehberlik ve destek faaliyetleri verilmiş-

tir. Tüm ilçe ve kurumlarımızın 2015- 2019 stratejik planları uygulanabilir, gerçekçi, 

hedef ve amaçlarımıza uygun bir şekilde hazırlanıp uygulanmaktadır. Stratejik plan-

lama çalışmaları izleme değerlendirme ve performans programı hazırlama evreleri 

ile devam etmektedir. 

 

STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI 



Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve 

"TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Bilim Fuarlarına Dair İş-

birliği Protokolü" kapsamında yer alan "MEB'e bağlı okul-

ların değişik kademelerinde eğitim ve öğretimlerine de-

vam eden öğrencilerde bilim kültürünün gelişmesi" ama-

cıyla 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı gerçekleşti-

rildi. 

İlimizde 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programına başvu-

ran okullar arasında 64 okulumuz desteklemeye hak 

kazanmıştır. Okullarımızdaki TÜBİTAK Bilim Fuarları 01 Ni-

san – 7 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4006 TÜBİTAK BİLİM FUARLARI 



Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2016 Yılı 

Teknik Destek Programına sunulan ve kabul edilen Modern Eğitime Geçiş Modeli 

Olarak STEM Projesi kapsamında "STEM Öğretmen Eğitimi" 29 Mayıs – 02 Haziran 2017 

tarihleri arasında 40 öğretmenin katılımı ile gerçekleşmiştir. 

 

MODERN EĞİTİME GEÇİŞ MODELİ OLARAK STEM PROJESİ 

 



Matematik) Eğitim Rapo-

runa ve Bakanlığımızın 

STEM Politikalarının ilimiz-

de uygulanmasına bü-

yük katkı sunmaktadır.  

 

Dünyada birçok ülkede 

ekonomik gelişmenin 

sürdürülebilmesi için 

öğrencilere  yönelik  STEM

eğitimine başlanmıştır. 

Ülkemizin  ekonomik  g-

lişiminin sürdürülebilmesi 

için STEM eğitiminin 

eğitim sistemimize en-

tegrasyonu çalışmalara 

başlanması önem arz 

etmektedir.  

 

 

Amasya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından 

Orta Karadeniz Kalkınma 

Ajansı 2016 Yılı Teknik 

Destek Programına sunu-

lan ve kabul edilen Mo-

dern Eğitime Geçiş Mo-

deli Olarak STEM Projesi 

kapsamında "STEM Öğ-

retmen Eğitimi" 29 Mayıs 

– 02 Haziran 2017 tarihle-

ri arasında 40 öğretme-

nin katılımı ile gerçekleş-

miştir. 

"STEM kısaltmasının açılı-

mı "Science, Techno-

logy, Engineering, Mat-

hematics" dir.  

Türkçe olarak ifade ede-

cek olursa; Fen Bilimleri, 

Teknoloji, Mühendislik ve 

Matematik.   

STEM öğrencileri doğru-

dan öğrenmeleri için ce-

saretlendiren, öğrencile-

rin hayallerine ulaştıran 

ve öğrendiklerini yeni ve 

farklı problemlere trans-

fer etmelerini sağlayan 

bir yaklaşım olarak ta-

nımlanmaktadır.  

Projemiz; MEB Yenilik ve 

Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü tarafından  

hazırlanan STEM(Fen, 

Teknoloji, Mühendislik, 

Her geçen gün ihtiyaçla-

rı yenilenen dinamik 

eğitim sistemimizi çağın 

ihtiyaçları doğrultusunda 

geliştirmek, üreten, ta-

sarlayan, geliştiren bir 

nesil yetiştirerek 2023 he-

deflerimize ulaşmada 

emin adımlarla ilerleme-

mize katkı sağlamak 

amacıyla hazırlanan 

STEM Eğitimi Raporu’nun 

ilimizde uygulanmasında 

katkı sunacaktır. 

 

 

MODERN EĞİTİME GEÇİŞ MODELİ OLARAK STEM PROJESİ 

 



 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN BU YIL 5. Sİ  

DÜZENLENDİ 

Yenilikçi uygulamaların eğitim sistemimize kazandırılması, öğrenci ve öğretmenleri-

mize daha iyi eğitim ve öğretim imkânlarının sunulması, başarılı çalışmaların ödül-

lendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen 

“Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” nin beşincisi 2016-2017 eğitim ve öğre-

tim yılında gerçekleştirildi. 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 

 



AMASYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLĞÜ SAHAYA KALAN PROJE 

SAYISINDA: 

TÜRKİYE: 7.Sİ 

BÖLGE: 2. Sİ 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 

 



Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Ge-

nel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi işbirliği ile düzenlenen Amasya eTwinning Ça-

lıştayı Ulusal Destek Servisi Uzmanları Dr. Hülya BAL, Ayşe SAYLIK, Zehra SAYIN, Ezgi 

ULUTAN ve Ünsal SAPER'in katılımı ile 17.05.2017 Çarşamba günü Amasya Beledi-

yesi Yeni Kültür Merkezi Toplantı Salonunda başladı. 

 

 

AMASYA          ÇALIŞTAYI YAPILDI  

 



ş a n  p e r s o n e l e 

(öğretmenler, müdürler, 

kütüphaneciler v.b.) yö-

nelik bir platform sun-

maktadır. 

eTwinning, Bilgi ve İleti-

şim Teknolojilerinin kulla-

nımı vasıtasıyla gerekli 

destek, araçlar ve hiz-

metleri sağlayarak okul-

ların herhangi bir konu-

da kısa ve uzun vadeli 

ortaklıklar kurmasını ko-

laylaştırarak Avrupa'da 

okul işbirliğini teşvik et-

mektedir. 

 

 

Amasya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile Bakanlığı-

mız Yenilik ve Eğitim Tek-

nolojileri Genel Müdürlü-

ğü Ulusal Destek Servisi 

işbirliği ile düzenlenen 

Amasya eTwinning Ça-

lıştayı Ulusal Destek Ser-

visi Uzmanları Dr. Hülya 

BAL, Ayşe SAYLIK, Zehra 

SAYIN, Ezgi ULUTAN ve 

Ünsal SAPER'in katılımı ile 

17.05.2017 Çarşamba 

günü Amasya Belediyesi 

Yeni Kültür Merkezi Top-

lantı Salonunda başladı. 

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. 

Hüseyin GÜNEŞ prog-

ramda yaptığı konuşma-

da; eTwinning, Avru-

pa’daki okullar için oluş-

turulmuş bir topluluktur. 

İletişim kurmak, işbirliği 

yapmak, projeler geliştir-

mek, paylaşmak; kısa-

cası Avrupa’daki en he-

yecan verici öğrenme 

topluluğunu hissetmek 

ve bu topluluğun bir par-

çası olmak için, Avrupa 

ülkelerindeki katılımcı 

okullardan birinde çalı-

 e T w i n n i n g  P o r t a l ı 

(www.etwinning.net) ana 

toplanma noktası ve ça-

lışma alanıdır. Yirmi beş 

dilde mevcut olan 

eTwinning Portalının bu-

gün yaklaşık olarak 

438.000'den fazla öğret-

men üyesi bulunmakta-

dır. Portal, öğretmenlerin 

ortak bulması, proje 

oluşturma, fikirlerini pay-

laşması, en iyi uygulama 

alışverişinde bulunması 

ve eTwinning platfor-

munda bulunan çeşitli 

özelleştirilmiş araçları 

kullanarak hemen birlik-

te çalışmaya başlaması 

için çevrimiçi araçlar 

sağlamaktadır. 

2005 yılında Avrupa Ko-

misyonunun eöğrenme 

Programının ana hareke-

ti olarak başlatılan 

eTwinning, 2007 yılından 

bu yana Yaşam Boyu 

öğrenme Programına sıkı 

bir şekilde entegre edil-

miştir. Merkezi Destek 

Servisi, Avrupa'daki 

okullar, öğretmenler ve 

öğrenciler için eğitimi 

geliştiren 33 Avrupa Eği-

tim Bakanlığının uluslara-

rası işbirliğinden oluşan 

European Schoolnet ta-

rafından yönetilmektedir. 

AMASYA eTwinning ÇALIŞTAYI YAPILDI 

 



Bu programlar sayesinde 

eğitimde yenilikçi yakla-

şımları, farklı eğitim ma-

teryallerini, farklı eğitim 

modellerini ve uygula-

maları; tanıma, inceleme 

ve uygulama şansı bul-

maktayız. Sürekli gelişen 

teknoloji ve yenilenen 

eğitim anlayışı çağımızın 

tartışılmaz gerçeğidir. Bu-

nun bilinciyle Amasya İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü 

olarak eTwinning projele-

ri üzerine gayet titiz, ciddi 

ve yoğun çalışmalar yü-

rütmekteyiz ve yürütme-

ye devam etme kararlılı-

ğındayız.  

 

Amasya İl Milli Eğitim Mü-

dürlüğü olarak ilgili birim-

lerimiz vasıtasıyla eTwin-

ning portalı ve projeleri 

hakkında kurumlarımızı, 

kurum çalışanlarımızı bil-

gilendirme faaliyetlerini 

aralıksız sürdürmekte; 

programlara başvuru hu-

susunda paydaşlarımızı 

teşvik etmekteyiz.  

Ayrıca eTwinning ulusal 

düzeyde 35 Ulusal Des-

tek Servisi tarafından 

desteklenmektedir. 

Ülkemiz eTwinning'e 2009 

yılında dahil olmuştur. 

eTwinning Türkiye Ulusal 

Destek Servisi, Milli Eğitim 

Bakanlığı Yenilik ve Eği-

tim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü bünyesinde 

faaliyet göstermektedir. 

Ülkemizde40.000'den faz-

la okuldan, 85.000'den 

fazla kullanıcı portala ka-

yıtlıdır ve şu ana kadar 

9.000'den fazla projeye 

katılmışlardır. eTwinning 

Erasmus + sürecinde de 

Avrupa Komisyonu'nun 

desteklemeye devam 

ettiği faaliyetlerden biridir 

ve son süreçte 2019 yılına 

kadar sürdürülecektir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu faaliyetler kapsamın-

da; Hizmetiçi eğitim se-

minerleri, proje tanıtım 

çalıştayları, kurum ziya-

retleri yaparak İlimizde 

eTwinning projelerine 

katılım kültürü oluşturma 

gayesiyle hareket et-

mekteyiz. eTwinning pro-

jelerine katılım sayımızın 

artmasının, İlimiz Eğitim 

anlayışına pozitif ivme 

kazandıracağı bilinciyle 

çalışmalarımızı aralıksız 

sürdürmekteyiz. 

Bu noktadan hareketle 

bugün burada kıymetli 

konuklarımız Yenilik ve 

Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü Ulusal Destek 

Servisi Uzmanları Dr. Hül-

ya BAL, Ayşe SAYLIK, 

Zehra SAYIN, Ezgi ULU-

TAN ve Ünsal SAPER iki 

gün sürecek çalıştayda 

eTweinning platformu ile 

ilgili bilgilendirme sunu-

mu yapacaklardır. Bura-

da yapılacak olan bilgi-

lendirme sayesinde 

eTwinning projeleri ile 

ilgili kurumlarımızın ve 

kurum çalışanlarımız 

yüksek faydalar elde 

edeceği hususunda şüp-

hemiz bulunmamaktadır.  

AMASYA eTwinning ÇALIŞTAYI YAPILDI 



Bu çalışmalarımızın arta-

rak devam etmesini dili-

yor, düzenlediğimiz çalış-

taya katılan siz saygıde-

ğer misafirlerimize teşek-

kürlerimi sunuyorum. 

İl eTwinning Koordinatörü 

Mustafa ÖRGÜT, çalıştay 

ve eTwinning portalı hak-

kında teknik bilgi sundu. 

Çalıştayımıza il merkezi 

ve ilçelerde görevli 50 

öğretmen katılmış olup, 

öğretmenlerimiz iki gün-

lük çalıştay boyunca 

“eTwinning Nedir? - 

eTwinning Projeleri Nedir? 

- Avrupa ve Ulusal Kalite 

Etiketleri -Projelerin özel-

likleri ve çeşitleri - eTwin-

ning Projeleri ve Mesleki 

Gelişim Fırsatları” konula-

rında bilgi sahibi olacak-

lardır. 

Çalıştay İl eTwinning Ko-

ordinatörleri Sorumlusu 

Dr. Hülya BAL’ın Kaynaş-

tırma Etkinliği ile devam 

etmiştir. 

Amasya’mıza gelerek 

birikimlerinizi ve tecrübe-

lerini bizimle paylaşan 

kıymetli konuklarımız  

Ulusal Destek Servisi Uz-

manları Dr. Hülya BAL, 

Ayşe SAYLIK, Zehra SA-

YIN, Ezgi ULUTAN ve Ünsal 

SAPER’e katkılarından 

dolayı şükranlarımı sunu-

yor; bu bilgilendirme top-

lantısını organize eden 

Müdürlüğümüz AR-Ge 

birimi çalışanlarını bu kıy-

metli çalışmaları gerçek-

leştirdikleri için tebrik edi-

yor ayrıca bu çalışmala-

rımızın başarıya ulaşması 

adına gayretle çalışan 

Strateji Geliştirme Birimi 

Şube Müdürü Hakkı DE-

ĞERLİ başta olmak üzere-

Müdür Yardımcılarımız, 

Şube Müdürlerimiz, okul 

yöneticilerimiz, öğretmen 

ve diğer personelimize 

özverili çalışmalarından 

dolayı huzurlarınızda te-

şekkür etmek istiyorum. 

  

AMASYA eTwinning ÇALIŞTAYI YAPILDI 



Vali Salih Işık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yerel Projeler Ödül Töre-

nine katıldı. Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadelesi Müzesi ve Kongre Merkezinde dü-

zenlenen programa Vali Işık’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Zafer Uğur, İl Milli Eğitim 

Müdürü Hüseyin Güneş, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEREL PROJELER ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ 



İlimiz, TEOG sınavları başarı sıralamasın-

da Türkiye genelinde ilk 15 içerisinde yer 

alıyor. İnşallah bu derece önümüzdeki 

yıllarda yukarıya doğru gider ve ilk on 

içerisinde yer alacak şekilde olur. O güç 

ve potansiyel okullarımızda ve öğret-

menlerimizde var. Bu konuda kendimize 

güveniyoruz. Türkiye genelinde TEOG sı-

navında tam puan alan öğrencilerimizin 

90 tanesi Amasya’mızdan. Öğrencilerimi-

zi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi 

özellikle tebrik ediyorum. Bu yılki eğitim 

öğretim dönemimiz Cuma günü itibariyle 

sona eriyor. Bu eğitim öğretim dönemin-

de fedakârca çalışan bütün öğretmenle-

rimize, okul müdürlerimize ve milli eğitim 

camiamıza teşekkür ediyorum. Şimdiden 

öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi 

tatiller diliyorum. İnşallah tatillerini iyi de-

ğerlendirerek, yeni eğitim öğretim yılına 

sakin kafayla başlarlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vali Salih Işık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ta-

rafından düzenlenen Yerel Projeler Ödül 

Törenine katıldı. Saraydüzü Kışla Binası 

Milli Mücadelesi Müzesi ve Kongre Mer-

kezinde düzenlenen programa Vali Işık’ın 

yanı sıra Garnizon Komutanı Zafer Uğur, İl 

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, kurum 

müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan 

törende ilk olarak konuşan İl Milli Eğitim 

Müdürü Hüseyin Güneş, İlimizin başarı 

grafiği ve yapılan projelerden bahsetti. 

Daha sonra İl AR-GE Koordinatörü Musta-

fa Örgüt, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-

dan yürütülen yerel projeler hakkında bir 

sunum gerçekleştirdi. Ardından konuşan 

Vali Işık ise şunları ifade etti: “Bildiğiniz 

gibi marifet iltifata tabidir. Bu anlamda 

çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğ-

rencilerimize ve öğretmenlerimize ödülle-

rini veriyoruz. Ben dereceye giren bütün 

öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi ayrı 

ayrı tebrik ediyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

YEREL PROJELER ÖDÜL TÖRENİ 



İlimizde öğrenim gören ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin içerisinde bulunduğu 

topraklarda yaşayan tarihi şahsiyetleri öğrenmelerine katkı sağlayarak bu topraklarda 

irfan, fazilet ve bilgi ile donanmış; karakterli, ahlaklı, kişilikli; vatanına, milletine ve dini-

ne sahip çıkan, dahası bunları yüceltmek için tüm imkânları seferber eden Asımın nes-

line örnek bir gençlik yetiştirmektir. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından bu yıl 3. sü düzenlenen projemiz ile ilimizde öğ-

renim gören ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin içerisinde bulunduğu topraklarda 

yaşayan tarihi şahsiyetleri öğrenmeleri, ün yapmış tarihi kişilikleri tanımaları ve yabancı 

dil yeterliliklerinin geliştirmesine katkı sağlanmıştır. 

Hayal gücünün görebildikleri asla yok edilemez. 

GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ PROJESİ 



 

 

 

 

 

 

 

 

GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ PROJESİ 



 

 

 

GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ PROJESİ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ PROJESİ 



 

 

 

 

 

 

 

 

KAHRAMANLARININ DİLİNDEN 15 TEMMUZ KISA ÖYKÜ 

YARIŞMASI 



Projenin Amacı: 

 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyetinin milli iradesine yapılan saldırı ve 

darbe teşebbüsünün öğrenci gözüyle algılanması, 

 15 Temmuz darbe girişimi sonunda demokrasimize sahip çıkan, vatanın ve mille-

tin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizi anmak, hatıralarını 

yâd etmek, 

 15 Temmuz darbe girişimini çocuklarımıza ve genç nesillere unutturmamak; vata-

na, bağımsızlığa, demokrasiye sahip çıkmanın önemini kavramalarını sağlamak, 

 Bundan sonra 15 Temmuzlar yaşanmaması için öğrencilerimizin gelecekte vatan, 

millet ve demokrasi bilinciyle yetişmelerini sağlamak, 

 15 Temmuzda milletimizin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu 

diri tutmak, 

 Darbe girişimi sonucu demokrasi adına şehit ve gazi olan vatandaşlarımızın des-

tansı mücadelesinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, 

 Aziz milletimizin darbecileri bertaraf etmedeki milli duruşunun anlaşılması amaç-

lanmaktadır. 

Kapsam: 

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyetinin milli iradesine yapılan saldırı ve dar-

be teşebbüsünün öğrenci gözüyle algı düzeylerini, bilgilerini ve farkındalıklarını artırıp 

öğrencilerimizin gelecekte vatan, millet ve demokrasi bilinciyle yetişmelerini sağlan-

mıştır. 

Beklenen Sonuç: 

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyetinin milli iradesine yapılan saldırı ve dar-

be teşebbüsünün öğrenci gözüyle algılanmasına ve milletimizin ortaya koyduğu birlik, 

beraberlik ve dayanışma ruhunun diri tutulmasına katkı sağlanmıştır. 

Hedef Kitle: 

İl genelinde bütün 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileridir. 

Yarışma üç kategoride yapılacaktır. 

İl genelindeki tüm resmi – özel ortaokulları kapsayan kısa öykü yarışması. 

İl genelindeki tüm resmi – özel ortaöğretim okullarını kapsayan kısa öykü yarışması. 

İl genelindeki tüm resmi – özel okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmen-

leri kapsayan kısa öykü yarışması. 

 

ÖĞRETMEN: 18 ESER 

ORTAÖĞRETİM: 56 ESER 

OTAOKUL: 116 ESER 

Yarışmaya katılmış ilk 10 eser ödüllendirilmiştir. 

 

KAHRAMANLARININ DİLİNDEN 15 TEMMUZ KISA ÖYKÜ 

YARIŞMASI 



 

 

 

 

 

 

 

 

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN SİMGE İSİMLERİNDEN ŞEHİT AHMET ÖZSOY’UN ANISINA 

 

“KİTAP OKUMA VE DEĞERLENDİRME GÜNLERİ” 



 

15 Temmuz Şehitlerinin Simge İsimlerinden Şehit Ahmet Özsoy Anısına  “Kitap Okuma ve 

Değerlendirme Günleri” kapsamında paneller düzenlemek suretiyle öğrencilerimizin ken-

di yazarlarımızı tanımaları ve tanıtmaları, okuma alışkanlığı kazanmaları, kendi kültürümü-

zü ve kendi milli değerlerimizi öğrenmeleri sağlanarak vatan, millet ve demokrasi bilinciy-

le yetişmelerini katkı sağlanmıştır. 

 

 

Hedef Kitle         

Amasya Anadolu Lisesi 

Macit Zeren Fen Lisesi 

Sosyal Bilimler Lisesi 

Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Alptekin Anadolu Lisesi 

Şehit Ahmet ÖZSOY Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 

9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileridir. 

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN SİMGE İSİMLERİNDEN ŞEHİT AHMET ÖZSOY’UN ANISINA 

 

“KİTAP OKUMA VE DEĞERLENDİRME GÜNLERİ” 



Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3.’sü düzenlenen ‘’Şehzadeler Sizi Çağırıyor 

Projesi’’ İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin GÜNEŞ, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hakkı DE-

ĞERLİ, Rehber Öğretmenler ve Öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti. 

 Proje ile ilçelerimizde daha önce il merkezinin tarihi ve kültürel mekanlarını hiç görme-

miş 500 ilkokul ve ortaokul öğrencisinin ilimizin tarihi ve kültürel mekanlarını yerinde 

incelemeleri, ecdadını tanımaları, okulda edindikleri kazanımları günlük hayatı ile 

bağlantı kurmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Proje bir açık hava müzesi olan ilimiz-

de Saraydüzü Kışla Binasından Hamamözü ve Göynücek ilçelerimizden gelen öğrenci-

lerin katılımı ile başlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

ŞEHZADELER SİZİ ÇAĞIRIYOR PROJESİ 



 

ŞEHZADELER SİZİ ÇAĞIRIYOR PROJESİ 


